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द्वेसूर संस्थानांतून वाहत जाणान्या कात्रेीरी नदीच्या कांठों वसलेल्या 

उरगपूर-इल्लीं त्रिचनापल्लीं-शहरी संवत ६० इ. स. १३८ साढीं आचार्योचा 
जन्म क्षाला, चरित्रनायक हे कदंब क्षत्रिय राजपुत्र असून त्यांचे जन्मकालीनः 

नांव शांतिवर्मा व दीक्षेनेतरंच नांव समंतभद्र असें आहे, 

शिक्षा व दीक्षाविधि. 
आचार्यावे बालपणचें शिक्षण, जन्मगांव त्रिचनापल्लीं यथथें झालें, कांची 

अगर कांचीच्या आसपास दीक्षा घतली, बालपणापासून संसाराबदल विग्क्ति 

बाहूं लागह्थाने गदस्थाश्रमी न हातां ते आजन्म ब्रढ्गमचारी राहिले, 

भस्मक रोग व राजा शिवकोटी. 
पूरबवजन्मसंचित असाता-कर्मोंदयानें दीक्षाविधीनंतर चरित्रनायकांना 

भस्मक रागाची व्यथा झाली, यामुत्ठे मुनेत्रत पालन करणें अशक्य झार्लिं, 
चरित्रनायक आपसल्या गुरूकड़े गले व सब वृत्तांत सांगून गुरूकड सलछेखना- 

ि पी] ६५ यों /१ ्  

समाघिमरणाची-याचना केली, आचायपदास पोंचून भावी तीर्थकर-धर्म प्रवर्तक 
होणार हैं जाणुन गुरूनीं सलेखना ब्रत देण्याचें नाकारिलें, ज्या कोणत्या 
उपायांनीं द्वा रोग बरा होईछ तो उपाय करावा व शगयुक्त झाल्यावर प्राय- 
श्वितपूर्वंक फिरून मुनिर्दाक्षा ध्यावी; अशी अनुज्ञा गुरूनीं दिली, धन्य ते गुरु 
व धन्य ते शिष्य, त्यावद्ठीं काची शहरांत गजा शिवको्ी हा राज्य करीत 
होता, राजा शिवकोटि हा कट्टर शेवमतानुयायी होता, त्या शहरांत * भीमछिंग ? 

या नांवाचे शिवाल्य होते व भीमलिगास राज।कड्रन बराच मोठा नेवेद् अर्पण 
केला जात असे, चरित्रनायकानीं राजाची भट घेतडी, राजास आशिर्वाद दिला ब 
रोजचा नेवद्य आपण शिवास खावयास लावितों, मात्र आपणांस शिवसन्रिष 
राइण्यास परवानगी मिव्ठावी, अशी विनाति कली. पूर्बवजन्मसंचित कर्माल्य 
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झ्षय लागण्याची वेठ आरी व राजानें वरील विनंति मान्य करून शिवाल्यांत 
राहण्यास अनुशा दिली, 

नित्याप्रमार्ण अपंण कलेला नैवेद्य शित्रलिंगाच्या ऐवजी चरित्रनायक 
खारऊं छाल, शिवलिंगच नेवेद्य खात आई, हें पाहुन राजाल आनंद झाला 
व राजा निरनिराक्ठ पक्कान्न अर्पण करूं छागला, भरपूर पक्कान्न पोटांत जाऊन 

चरित्रनायकाचा जठराभि जसजसा तृप्त होऊं छागल्ा तसतसा भस्मक रोग 
इटूं लागला व नेवेद्यांतीछ अन्न शिलकी राहूं लागलें, राजाला संशय आला, 
चरित्रनायकांनी राजाची संशयानद्राति करण्याचा केलेल्य प्रयत्न व्यर्थ गेला व 

कैद होण्याची पाठी आली, शिवालयाला राजसैनिक्रांनी गराडा दिला. आचा- 

यीची चित्तज्गत्ति ढल्ठली नाहीं, उपसर्गनिवात्ति होईपर्बत आचार्योर्नी समाधि 
धारण करून 'स्वयंभू, स्तोच्राची रचना करण्यास सुरवात केली, आठवे तीथथैकर 
श्रीचंद्रप्म ती५करांची स्तुति पुरी होते न होते इतक्यांत शिवलिंगांतून मनोश 
च विशाल अशा चंद्रप्रभू तीर्थकरांची मूर्ति तेथें प्रगट झाली, राजाल्ा आपल्या 
कृयाचा पश्चत्ताप होऊन तो आचायोना शरण आला, आचायाचे पाय घरून 
त्यांची क्षमा मागितली, आपला मुलगा श्रीकंठ यांजबर राज्यकारभार सोपबून 
राजानें जनघर्माचा स्त्रीकार कल्न जन मुनिदीक्षा बेतढी, रोगनिवात्ति झाल्यानें 
पश्चातापपूर्यक चरित्र नायकांरनी किरून मनिदिक्षा घेतली व ते आचार्यपदास पोंचलें 
आचार्या्ें अनन््य उत्कृष्ट कवि, अप्रतिहत वक्ता, निभयवादी, धर्म- 

सामान्यत्व . शास्त्रश व धमशासत्रममंश अशी आचार्या्री ख्याति 

आह, आचाय॑ ई महान् योगी, तपस्वी व तकज्ञानी होऊन गेंले, छंद, अलंकार, 
काव्य यांचा दांडगा अभ्यास हाता, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड व तामिव्ठादि 
भाषवर त्यांच प्रभुत्व इंते, आचार्याब्या अनेक ग्रंधवाचनावरून अर्से निश्चित 
झटलें जात आंदइ को ते एक मद्दात्मा, विश्वप्रेमी, हितमितमाषि व निष्पक्ष 
असे होते, 

आचार्याच्या कार्दी नैरात्म्यवाद, शृन्यवाद वा क्षणिकवादाले प्रायस्य 
माजले ह।ते. या बादांनून जनतेल्य मुक्त करून खन्या उद्धाराचा मार्ग आचा- 

यर्नी जनवेल्म दाखबुन जनसेवा केढी, अनेक ठिकाणीं बाद करून बौद्ध व 
वैदिकधर्माय पंडितांचा बादबिवादांत पराजय करून जैनधर्माचा विजयीध्यज 
फडकत ठेविला, 



(३) 

जाचार्याचे नामस्मरण श्रीस्वामी समंतभद्राचार्यानंतरबे श्रीजिनसेन, 

द संकीतेन. श्रीवादिराज, श्रीशुभचंद्र, अजितसन व भ्रीविद्यानंदि 
आदि दिगंवर आचायोनी व हेमचंद्रसूरि आदि श्वेतांबर आचार्योर्नी आचार्य 
समन्तभद्र यांदी आपापल्या ग्रंथांत मुक्तकंठानें स्तुति करून आचार्य॑र्चे नांक 
अमर केले आदे, तीथेकराच्या पुण्य व पवित्र नामस्मरणाबरोबरच आचार्य 
संमतभद्र, कुंदकुंदाचार्य व अकलंकादि आचायोचे नामस्मरण जैनघर्मीय 
प्रतिदिनीं आज १८०० वर्ष करीत आले आहित' 

श्री, नरेंद्र ऊर्फ काशिनाथ कृष्ण रणदिवे-कीतैनकार यांचा ता, 
२८-१०-४२ च्या प्रगति आणि जिनविजयांत “ समंतभद्रांचा साहित्य- 
विषयक गुणपरिचय ” या मथव््याखालील उद्बाधक लेख उद्धृत केल्यासः 
आचार्याची थोरवी कछून येईल अशी उमद आह. 

समन््तभद्रांचा सादहित्यविषयक ग़ुणपरिचय. 

भगवत्समन्तभद्गांच्चा विशाल साहित्यावरून असामान्य पांडित्य, तजस्वी 
प्रतिभाशक्तित्व व बुद्धिचातुर्याच्या आत्यंतिक विकसित्वाचा चांगला पत्ता-थांग 
लागतो, ते अनेक भाषेचे, अधिकारी ग्रंथकार व कवि होते. जैनसिद्धांताचि 
तर पूर्णगामी असून न्याय, व्याकरण, अलंकार आणि काव्यकोषादि साहि- 
त्याचे ते प्रखर मर्मश व सुयोग शात होते, (568 'छिज्नछ्ायं 5क्ायप्र&- 
०0807 ? 99 उपस्89] रि[8907 )प#0ए87 9. 7.) ह्यांना अनेर 
भाषा अवगत होत्या तथापि संस्कृत भाषेवरील त्यांचें प्रभुख त्या भाषिवरील 
उत्कद प्रम व विशेष अनुरागाचें द्योतक आह. आज जेवदें झणुन त्यांचें 
उपलब्ध ग्रंथ आह्वित ते सर्व संस्कृत रचनाकृति आहत, 

कन्नड भाषच्या साहित्याचीही त्यांनीं एकनिष्ठ सवा केल्याचें समजर्त, 
कारण कीं कन्नड भाषिच्या उत््ष्ट काव्यकृतीने मुग्ध होऊन प्राचीन सके 
विद्वानांनों त्यांची मुक्तकठानें प्रशंसा केली आह, (866 90प्रदा68 इ0 
8ि0प0 वंधतोंब्ा) 7करांणांडणा ७ए के, 3एशाए07; 900 ठि0ग्रोक्षए 
&689826९867 १४०।. ॥ 9. 406) त्यांची जन्मभूमी तामिलप्रांत व खास 
मातृभाषा तामील असस्यामुब्ठें त्यांचे त्या भाषेबर विशेष प्रमुत्व होते, त्यामुक्ें 
तामोछ भाषेंतीक काब्यकृतीला जन्म देणें स्तामाविकच होते. 
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संस्कृत भाषेवरील प्रभुत्वानें तात्कालीन भारतीय साहित्यकार, कवि व 

सत्ववेत्त्यावर चिरस्मरणीय छाप टाकिली; आधि दक्षिण भारतांत संस्कृत भाषेला 
उच्च कोर्टीत बसविण्याचा प्रथम मान त्यांनीं मित्ठविल्ण, त्यांच्या उच्च अेर्णीतील 
"संस्कृत रचनाकंतीनें साहित्यक्षत्रंत युगांतर घडवुन आणिले, (966 “पी 
80077 0 (987987886 ]06/8॥076 ? 870 “कर्णाठककबिचरित्! ) या 
ह॒शेने संस्कृत साहित्याच्या भारतीय इतिहासांत समंतभद्र स्वार्मीचें नांव अमर 
राहिल, यासंबंर्ची मान्यबर रामस्वामी आय्यंगार एम् , ए. आपल्या “58प- 
368 |7 5. ॥ह0[७7 रेंशंणय5फा ? यामघून श्रगट करितात कीं, ':88- 
797970700#078 8 80]06887/8706 40 50प॥7 479$9 फराक्ष'7६ क्या 
0००० १०0 जाए १5 (086 8४7६४. 0 809700%/ ७4605 
ऐप 880 १7 006 98007 0 5४8 ॥09/8॥ए०७, अर्थात 
दक्षिणभारतांत समन्तभद्राचा उदय दिगंबर सांप्रदायाच्या इतिहासंतव फरक्त 
नव्दे परंतु संस्कृत साहित्याच्या इतिहासांतही एक खास युगाला अंकित करीत 
आह, या मान्यतेस पुष्ठी देकन मि, 8. है, 5॥08/779 ४४. ४. आपल्या 
+'चश्गंगाह्य 870 फल्का808898 (एप्रीपपा'8 ? 9. 72 मधघुन प्रगट 
करात अद्वेत को, “ पृ॥ञ8 67696 ०६ फांह 7०४ छा पंत 
मका0808%४8 8 72॥॥ए 0078/0607९0 ६0 7080 ७0 60००) 
706 ०पाए |7 कइशा08४ तरा80079, 9४8 78 ४09 ए706 
॥97206 0 98॥8076 [॥66780 प76-? 

स्वामीजीें प्रभावित वादित्व, अस्वल्त वक्तव्य व तेजस्वी व्यक्ति- 
मत्वाची तात्कालीन बुद्ध-बौद्ध-विद्वानावर इतकी अठल छाप बसली की, प्रस्तृत 
पावलेल्या नेरात्मवादी, क्षणिकवादी व शून्यवादी बुद्धधर्माच्या प्रसार एक 
मोठा आव्शाच बसल्थ; आणि छोककल्याणार्थ आस्म्याचे अस्तित्व, शानदश- 
नादे अनंत शक्तित्व प्रमाणित करणान्या जिनशासित स्वाद्ाद सिद्धांताची 
महति, सत्यत्व व उदारत्व पटवृन देऊन जैनधर्माला विश्वव्यापक बनविष्याें 
ल्ेकोत्तर कार्य करण्यास त्यानीं आपले दीर्घायुष्य व थोर व्यक्तिमत्व पणाला 
स्वविलें, झ्थृूनच त्यांच्या थोर विभूतीमत्वाचें वूचक झणून त्यांचा * भारत- 
भूषण ? या उपयुक्त विदेषणानें आचार्यप्रबर शुभचंद्रांनीं सादर गौरव केला, 
६ समंतभद्रा भद्राथों भाव. मभारतभूषण | पांडवपुराण ) साहित्यक 
“रचनाइतीला लागणान्या सब गुणांनी ते विभूषित द्वोते, त्यांचें गमकर्व, 
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चऋवित्व, वादित्व व वक्तव्यादे गुण अपूर्य कोर्टीतील होते; त्यामुद्ें त्यांच्या- 
वेछें महान वादी, कवी, साहित्यकारादि विद्वानांवर स्यांनीं आपल्या तेजस्वी 
प्रतिभिची अखंड छाप दाक्रिली होती. भारताचें मषणावद्द स्वामी समंतभद्गांच्या 
या असामान्य गुणगौरवार्थ त्याकाठवचें व नंतरवें महान महान् साहित्यकार, 
उत्कृष्ट कबि व विद्वान आचारयंगण उद्दीपित होऊन त्यांनी आपापल्या ग्रंधांवून 
त्यांचा योग्य परिचय दिल्याचें निम्नलिखित आधारावरून समजुन यतें, 

भगवजिनसेनाचार्योनीं आपत्या आदि-पुराणांत सर्मतभद्वांना बैंदन 
करतांना * कविवेधा ? अर्थात् कबींना जन्म देणारा महान् विधाता ऋणून 
खालील छोकात आदर व्यक्त केला आंहेंः--- 

नमः समन््तभद्वाय महते कविवेधसे । 
यद्बचोवज्जपातिन निर्मिन्ना: कुमताहयः ॥ 

अजितसेनाचार्यानी आपल्या “ अल्कारचिंतामाणि ? ग्रंथांत समन्त- 
भद्वांना नमस्कार करून ' मुनिवंद्र ! ' कविकुजर ” आणि “ जनानंद ? दणून 

गौरव केला आदि 
श्रीमत्समन्तभद्गरादिकविकुंजरसंचयम् । 
मुनिवधं॑ जनानन्दं नमामि वचन श्रिये ॥ ३ ॥ 

शानार्णव ग्रंथाचे कर्ते योगिराज श्रीश्षुभचंद्राचायानें समंतभद्वांचें *कब्रीन्द्र 
भात्वान् ! क्षणुन आदरानें स्मरण कहें आंद., स्व्ामीना सूर्यावी उपमा देऊन 
त्यांच्याशी आपली तुलना सोनकिड्याप्रमाणें करून स्वत:्ी लघुता प्रगठ 
केली आह 

समन्तभद्वादिकवीन्द्र भास्वताम्। स्फुरन्ति यत्रामरूसूक्तिरश्मयः ॥ 
बजनित खद्योतबदेव दास्यताम्।न तत्न कि ज्ञानलवोद्धता जना: ॥१४॥ 

आचार्य जिनसनानी स्वामीजीच्या वादित्व व कवित्वादि गुणांची कीती- 
छाया चूडामणिप्रमाणें सबे कविगणांवर पडकी होती असा उल्लख खालीक 
अऔोकांत केलेला मिल्तो, 

कवीनां ग़मकानां चव वादिनां वाग्मिनामपि। 
यश: सामन्तभद्रीय मूर्स्ि चूडामणीयते ॥४४॥ 

£ यशोधरच रित्राचे ” कते महाकाते वादिराजसूरि वि. संवत आक- 
राब्या शतकाच कवी असून ते समन्तभद्वांना ' उत्कृष्ट कान्यमाणिकाया रोइहण 
किंबा पर्वत ! झणून प्रगट करीत आहित, 
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श्रीमत्समन्तमदादया: काव्यमाणिक्यरोद्िण: । 
सन््तु नः संततोत्कृष्टः सूक्तिस्त्नोत्करप्रदाः ॥ 

परवादि-दंति पंचानन श्रीवधमानसूरीनी आपल्या वरांगचरित्रामधूना 
समंतभद्रांना * महाकवीश्वर ! व सुतकंशाख्रामृतसारसागर ? झणुन प्रगढ 

केले आह, 
समच्तभद्वादिमहाकवीश्वरा: । कुवादिविद्याजयलूब्धकीत॑क :॥ 
सुतर्कशास्त्रार्गनतसारसागरा। मयि प्रसीदल्तु कवित्वकांक्षिणि ॥७॥ 

ब्रक्न अजितनें आपल्या ' हनुमचरित्र ” यांमघून समंतभद्रांना उद्देधून 
* भव्यरूपि कमब्ठांना प्रफुछित करणारा चंद्रमा ? ह्ृणुन उद्घोषित केले 

आहे. 
जीयात्समन्तभद्रो 5सौ भरव्यकेरवचद्रमाः । 
कुवादिवादकंडूनां शर्मनकमदौषधिः ॥१५९॥ 

शक सं, १३२० चा श्रवणबलठगोछचा शिलालेख नं, १०५ नवीन 
नं. २०४ मध्य उल्लेखिल्याप्रमाणें समंतभद्रांना * वादीभतज्रांकुशसूक्तिजाल ? 
झणुन प्रगट कलें अहि, 

समन्तभद्र;स चिराय जीयाद्वादीभवज्जांकुशसूक्तिजाल: । 

यस्य प्रभावात्सकलछावनीयं वंध्यास दुर्वादुकवातंयो5पि ? ॥ 
श्रतांबर आचार्य श्रीद्दरिभद्रसूरीनीं आपल्या “ अनेकान्तजयपताका ? 

या ग्रेथांतून स्वामीजीचा 'वादिमुख्यः हणुन उल्लेख कला आंहे, जसे स्वोपश 
टीकमथ्यें “ आइ च वादिमुख्य: समन्तभद्र:?? 

महाकवी वादिभसिंदर्नी आपब्या “ गद्याचेंतामाण ! मध्यें स्वार्मीना 
उद्देशून ' सरस्वतीची स्वच्छेद विहारभूमि ? अर्थात् समंतभद्राच्या हृदय- 
मंदिरांत सरस्वतीदवी स्वच्छेदपर्णे विह्दर करीत होती असा उल्लेख करून पुनः 
मुनीचें ईश्वर अधात् संघपति झणून गौरव केला आहे, 

सरस्वतीस्वैरविद्ारभुतय: समन््तभद्रप्रमुखा सुनीश्वरा: । 
जयन्ति वाग्वश्ननिपात्पाटित-प्रतीपराद्धानतमही ध्रकोटय: ॥ 

श्रवणबेठगोल्ठ येधील श, से, १३५० चा शिलालेख ने, १०८ 
नवीन ने, २५८ मर्थ्ये मंगराज कवीनें बलाकपिच्छाच्यां नंतर समंतम॒द्र 
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इईजनशासनाचे प्रणेत दोऊन गेके अयून ते भद्रमूर्ती असस्यायें प्रगट केले आदे. 

समनन््तभद्वो5जनि भव्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 
यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्रृर्णीचकार प्रतिवादिशेलान् ॥ 

अजितसेनाचार्याज्या ' अल्कारचिंतामाणे ! व इस्तीमछ कवीब्या 
विक्रॉन्तकोरव! नाटकाच्या प्रशस्तीमध्ये खार्लीछ छोक समन्तभद्र स्वार्मीच्या 
प्रखर वादित्वाची प्रशंसा करीत आह. समंतभद्राच्यापुर्दे चतुर, स्पष्ट व 
शीघ्र कवी व वक्ता धूजंटीची जिन््द्ठाही बंद पडत होती तर अन्य विद्वानांची 
क्राय कथा १ 

अवटतटसटवि झीटेति स्फुटपडुवाचाटघूजेटेजिंच्दा । 

वादिनि समनन््तभद्दे स्थितवति सति का कथान्पेषाम् ॥ 

तसेंच वगैल औोकांच्या पुष्ठधर्थ श्रवणवेछगाठचा मल्लिबरण प्रशस्तीचा 
शिलालेख ने, ५४ नवीन ने, ६७ मधीछ लोक पुढील प्रमाें आदिः--- 

खंवरद्ुतटमटति झीटेति स्फुट-पढु-चाचाटघूर्जदेरपि जिव्हा । 
वादिनि समन्तभद्वे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषां ॥ 

रीलड एकाच अर्थार्चे दोन्हाद्दी पद्मावरून कठ्ठतें कीं घूर्जटि त्या 
वंछेस एक महान् विद्वान व प्रमाव॑। प्रतिवादी असून जनतेमथ्यें याची विशेष 

प्रतिष्ठा होती, एके प्रसंगी एका राजसमेतील विवादामर्ये समतभद्राचार्याकड्टन 
तो पूर्ण पराजित झाल्याचें दिसतें घूजट्सारखा विद्वन सहज पराजित 
झाल्यामुद्ठे तर स्वार्मीच्या विजयी वादित्वानें त्या काठच्या जैन विद्वानांत 

त्यांची प्रतिष्ठ व ख्याति अधिकच दुणावढ्ी; आणि तेब्हांपासून एक हाण 
रूढ झाली आहे कीं, * धुजटिसारखा विद्वानही समंतभद्रर्जीच्या पु विवा- 
दांत टिकूं शक्रछा नाहीं तर अन्य विद्वानावी काय कथा ! 

सारांश यागीराज समंतमद्र॒जीच्या साहित्यक गुणपरिचयालंबं्धी उध्दत 
केलेल्या महान् महान आचायोच्या ग्रंथांतील छोक, प्रशस्ती, शिलालेख व 
न ललित + *+ ५० ५००> ०५ ++ ० ००४० जल न 

१ दावणगिरी तालक्याचा शिलालख ने. ९० म्येही हा छोक 
दिलला आहिे. दवा लेख चाढुक्य विक्रमाच्या ५३ व्या वर्ष कीलकनाम संब- 
त्सर अथात इ. सू ११२८ चा आई. 5०९ 00. 0, ५. हा. 
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अन्य साधनावरून समंतभद्र एक ग्रंथकार, प्रतिभासंपन्न क॒ब्री| स्पाद्दादातैद्धांत- 
पति, मद्दान तत्ववेत्ता, अस्खलित वक्ता व् बिजतावादी झणून त्यांची प्रतिष्ठा, 
ख्याति व महति तात्कालीन सर्वोत्कृष्ट विद्वानांत व राजराजेश्वरांत किर्ती होती 
याची पुरेशी कल्पना येते, इतकेंच नब्हे परंतु जिनसेनाचायोनी आपल्या 
* हरिवंशपुराण ? यामधून समंतमद्र स्वार्मीची भारतति अर्थात् वाणि ( वक्तव्य > 
आंतिम तीर्थंकर भ. महावीरांच्या दिव्यध्वनीसमान असल्याचें प्रगट केले 

आह, असे---जीवसिद्धि................शासन 
वच: समन्तभद्रस्य वीरस्येव विज्ुंभते ॥ ३० ॥ 

घमेवबाद-दिग्विजय- 
श्रवणबठगाठ यथील एका शिल्लालखांत चरित्रनायकांच्या भारताक 

धर्मवाद-दिग्विजयाचे ह्ृदयस्पर्शी वर्णन आढल् होत आंई:-- 
पूव पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताड़िता । 
पश्चान्मालऊवर्सिधुउक्वविषये कांचीपुरे वेदिशे ॥ 
प्राप्तोी5३६ह करहाटक बहुभर्ट विद्योत्कर्ट संकटम् । 

वादार्थी विचारास्यहं नरपते शादूलविक्रीडितम् ॥१॥ 

यावरून आचायकालीन भाग्तांतील निरनिराब्या विद्यापीठाच्या व धर्म- 
तीर्थाच्या ख्यात शहरांत व दशांत आचार्योनी धर्मबादांत विजय मित्ठबिला, 

अधथनिर्म ति- 
आप्तमीमांसा, युकत्यनुशासन, जिनस्तुतिशतक, स्त्रयंभूस्तोत्र, रत्नकरंड 

तत्वानुशासन, प्राकृत ज्याकरण, प्रशाणपदार्थ, कर्मप्रामतर्टीका' व गंघहस्ति- 
महाभाष्य इत्यादी ग्रंथांचीं रचना आचायीनी कली आंह 

भावी तीथकर 
घोर तपश्चयां कल्यानें तीर्थकरपद प्राप्तीचा पुण्यसंचय झालाएँ,अदि क 

भविष्यकालीन तं,थकरनामावर्लीत आचायाच्या नांवाचा समावेश झाला आह, 

मंगल भगवान् वीरो । मंगरूं ग़ोतमो गणी । 
मेगरू कुंदकुंदाओो । जैनधर्मोस्तु मंगलम् ॥ 



प्रस्तावना. 
भ्रावक-आविकांच्या आचारासंबंधी निरनिराव्या आचार्यानीं लिंहिलेल्या 

ग्रेधांत श्रीसमंतभद्राचार्याच्या रत्नकरंड आावकाचाराचें वैशिष्टय और आहे. 
मंगल व अंतिम प्रार्थनसह केवढठ १५० खछोकांत श्रावकांच्या आचारांचा 
संग्रह करून जैनधर्मीयांना आचायीानीं विरकाल ऋषणि करून ठेविलें अहि. 
आज सुमारे १८०० वर्ष या चिमुकल्या पण देदिप्यमान रत्नत्रयाच्या करंडाला, 

जैनसमाजानें शिरोधार्य के अयून प्रामाण्य ग्रंथ म्इणुन अजरामर होऊन 

राहिला आहे, कवि कांचन यांच्या 'काव्यरत्नांतील! काव्यमय भारषेंत या ग्रंथार्चे 

थोडक्यांत वर्णन करात्रयाचें झाल्यास असें सार्थ क्षणतां येईल कीं 'असूनहि 

रत्नकरेंडकांत प्रकाश ध्यांचा नसतोच जात, (काव्यरल-सर्ग चौथा-छो, से. १२) 
शुद्ध व सुलभ भाषासरणी, तकंशुद्ध मांडगी व थोडक्य्ांत आपकें 

विचार माडण्याचे अजब पांडित्य आणि कला यांचा या ग्रंथांत सुंदर मिलाफ 

झाला आह, वृत्रमय सछोकाचा हा सुगंधित हार आहे, 

जैन व इत्तर धर्मीयांना जैनधर्मी आवक-शभ्राविकार्चे आचार व विचार 

कसें असावेत, याबइल ज्ञान करून देण्याचे हेतूनें ह यथामाति प्रयत्न केला 

आहे, या ग्रथातीऊक छोकांचा अन्वयार्थ व भावार्थ देणारी दिंदी भाषिंत 

लह्टान मोटी बरीच पुस्तकें आंइत, आमच्या माहितीप्रमाणें मराठी भार्षित 

फक्त दोन-तीनच अक्ी पुस्तकें आहत, यापिर्की स्वर, वा, भाऊराब बाबाजी छूट्ठे 

यांनीं प्रसिद्ध केलेलें पुस्तक आज दुर्मिक झालें आहे, श्री, विष्णुकुमार डोण- 

गांवकर यांनी लिहिलेलें पुस्तक आज उपलब्ध आहे, स्व. वा, शेट हिराचंद 

नमचेद दोशी यांनी प्रसिद्ध केलेे पुस्तक फारच मोठें असून तेद्दि इल्ली 

दुर्मि७ आदि, अशा स्थितीत श्रावकांच्या आचायत्ें ज्ञान सामान्य बाचकांनादि 

वहादें, या दंतूने या पुस्तकांत छोकांचा अथ थोब्याशा अधिक खुलाशानें, 

दिला आई, केवछ अन्वयार्थ दिस्यानें अथेबोध होणार नाई व मर्म समजणारू 



है." 

नाई अशी साधार भीति वाटल्यानें खुल्म्ेवार अर्थ देण्याचा प्रयत्न केछा 

आहे. अथ देतांना पारिभाषक झब्दांचा उपयोग न करिता सामान्य वाचकां- 
नाहि गुरुच्या मदतीशिवाय द्वा ग्रेथ समजून घतां यावा झणुन त्या पारिमा- 

पिक शब्दांच्या अथाचा द्ेतू दण्याचा प्रयत्न कला आंह, यामुद्े हैं पुस्तक 

स्वतःच वाचून विद्यार्थ्योना व इतरांना श्रावकाचार समजून घेतां येइेल अशी 
आशा आह, माना हा प्रयत्न सिद्धीस गेला आह को नाई, हैं या विषयाव- 

रील इतर पुस्तकें वाचून तुलनेनें ठरविण्याचें काम वाचकांवरच सोपविणें युक्त 
आह. वैदिक धर्मातील तत्वाचेंहि वाचकांना अल्प तरी ज्ञान व्हवे दाणुन 

प्रसंगानुसार त्या धर्मोतील घर्मवचनेंहि दिलीं आंहत, शिवाय निरनिराद्धी 

परिशेष्टे व इतर आचायीचीं मरते देऊन हें प्रस्तुत पुस्तक उब्दोधक करण्याचा 

यथामति व यथाशक्ति प्रयत्न केला आह. 

चरम. 
या पुस्तकांत श्रावकांचा आचार-धर्म-सांगितला आह, क्रियाकांडाचे 

यांत वर्णन नाई, फक्त तलें सांतितर्ली आहत, आचार असाच कां असावा, 

याचा देतूहि सांमितला आहे, अर्थात चमम क्षणजे काय चीज अइहदे व 

कोणती प्रचंड शक्ति आहे, यायो थोडीशी कल्पना देणें अनाठायीं होणार 
नाही. धर्मसंस्था अस्तित्वांत कां आली ! आज पृथ्वीच्या पाठीबर अनेक घर्म 

का दिसत आदित ! इत्यादिबदल थोडीश्षीं कां होईना कल्पना असर्णे जरूर 

आह, धू-घरणें या धातुपासून घम शब्द बनला आह, धरतीति स-घर्म: किंवा 
घारयतीति स धर्म झणज तारण, संरक्षण व उद्धार करण्यास समर्थ अशी जी 

शक्ति तो धर्म होय, संसारांतून तारून नेण्याचे ब ससारापासयून संरक्षण कर- 

ण्याचें सामथ्य ज्यांत आहि-संसार दुःखतस्सत्वान यो घरति त्याला धर्म हणावें, 

कछोक संख्या दोन न्न तीनमध्ये आचायोनी घर्मा्ें रक्षण-स्वरूप वर्णिजें आहे, 

सूक्ष्म विचार करणास्यांना धरम एकच आह, असे दिसूत आलें आंदे, शाश्वत 

सुख ईं घ॒र्मार्चे अंतिम ध्यूय आहे. ज्या सुखाचा मांगे धर्म दाखवितो, तें 



डे 

इंद्रियमन्य सुख नव्हे, संसारिक सुख इंद्रियजन्य असते, पं्चेंद्रियापासून मित्ठणारें 
जे सुख तें इंद्रियजन्य सुख होय, तथापि अशा सुखापायून अलित राइण्यास घम 

सांगत नाहीं. त्यांत आसक्ति ठेवूं नका, असे तो सांगतो, धनदौलत, शरीरसंपत्ति, 
पुत्रपौत्र, चक्रवर्तिपद व अहमिंद्रपर अशी संसारिक सुर्खे हीं खरी-शाश्रत 

सुले नव्दत, जन्मजरा मरणादिकांच्या फेस्यांवून सुग्का झाल्यामुदें आत्म्याला 

जें अविनाशी व चिरंतन सुख मिलते, तेंच खरें व शाश्वत घुख आदि व अं 

शाश्वत सुख |मिव्शविण्यावें मार्ग अगर उपाय सांगणारा तो घर्म होय. नऊ 

कोटी नारायण होणें अगर चक्रवर्ति सम्नाट-पद मिछणें हैँ इहलोकांतील मोठें- 

फ्ण आह, अहमिंद्र पदप्रात्ती मिलछणें दाणजे स्वर्गातील मोठेपण, पण ही 

नश्वर अहित, आतयाला परमसुखाची-परमेष्टीपदाची-प्राप्ती झ्ाली की ते सुख 

व तें पद शाश्रत असत, त्या पदप्राप्तीनीतर फिरून जन्म नाहीं, क्षातारपण 

नाहीं व मरणहि नाहीं; असे ऐ्र्य मिव्ठविण्याचा जो मार्ग-तो शाश्वत सुखमार्ग 

कल्याणकारी मार्ग-श्रेयोमाग हाय, असें सुख मित्ठविणें हें सर्बाच धर्माें एक- 
मेव अंतिम ध्यय आहे; जन्म, जरा व ऋुरैशू यांच्या-त्रिविध-तापांतून मुक्तता हूँ 

धमाच ध्येब, हें ध्येय गांठणास्यांनां आत्मशनी, ब्रकद्मशानी आगे परमेष्टि 
इत्यादि नांवानें ओछखलें जातें, 

द्रव्यक्षेत्रकाठभावाला अनुसरून या धर्माचीं निरनिरात्ठीं बाह्य स्वरूप 

दिसतात, शरीरसंरक्षणासाटीं कपड्याची जरूरी आहे, परंतु देश, कार व 

परिस्थिती च्या मानानें त्या कपड्याला निरनिराब्य आकार देऊन शरीराचे 

संरक्षण केलें जातें. कोट, जाकीट, शर्ट, घोतर, विजार इत्यादि इत्यादि, इतर 

धर्माची गोष्ट दूरच. खुद जैनधर्मातहि अरे स्थित्यंतर घडलें आहे, असा एक 
काल होता कीं, ज्यावेत्दीं ही भूमि भोगमूमी होती, त्यावेद्लीं कोणतादि घम्मे 

अस्तित्वांतच नब्इता, त्यावेद्ठीं हैं मारे व तें परक्याचें असा भदमावच नब्हता, 

साम्यवादा्चें-समतावादार्े - एकछत्री राज्य नांदत होते. राजा द्णून कोणी 

अधिकारी नव्हता, सेब्यसेवक नाते नव्हतें, गरीबश्रीमंत हा भेद नष्हता. 



डे 

अत्याचार-अनाचार नव्इतें, अकाल्मृत्यु नन्दता-अर्थीतच रोगराई नब्हती, 
सुखाचा, शांतीचा व खातंत््याचा तो काछ होता, या काछाचीं जैनघर्मशान्यांनीं 

उत्कृष्ट कालांत गणना केडी आई. अशावेद्ठीं व स्थर्वीं घमशांचे कारण नव्हतें, 

आंत व शीतल वायूचा भरपूर पुरवठा निसर्ग करीत असतो; त्यावे्ी कृत्रिम 

पंख्याच्या वाग्याची ती जरूर कोठून असणार ! 
हा काल बदलछला, समाजात विषमता उत्पन्न झाकी, आपपरभाव 

उत्पन्न झाला, हं माश्लें, तें ठुझ नन्हे; अशी स्वार्थी भावना उत्पन्न झाली, 

जीवनकलद्टाचा प्रश्न उमा राहिला, सर्वत्र कष्ट व दुःखमय वातावरण निर्माण 
झालें, अशावेतीं समाजस्वास्थ्यासाटी, चित्त व वित्त आणि दुर्बलांच्या संर- 

क्षणासाठी काहीं नियम व निर्मघ घालणें ऋमप्राप्त झालें व त्यालाच धमम हे 
नामामिधान प्राप्त झालें, मोगभूमि नष्ट झाली व घमम अस्तित्वांत आला अर्से 
द्वाटल्यानें धर्म अनादि नाई अदी शंका येईल परंतु धमंतत्वें अनादि व सना- 
तन आइईत यामुद्ठें धर्म अनादि व सनातनच आहे. आचार्यवचनांत मत- 
मिन्नतेची जी उदाइरणें। आदकछ दोततै, त्यांचेहि मूछ बदललेल्या देश, काल 

व परिस्थितीत असावें अशीहि शंका येत॑, 

घमोची द्विदुधर्मीय व्याख्या. 
मद्दाभारत शांतिपर्बात ज्यास सुनीरनी धर्माची जी व्याख्या केी आहि, 

(तैची ओछख करून देणें अप्रस्तुत होणार नाही. 

घारणाूमेमित्याहुधेमेंण विष्टता: प्रजा: । 
यः स्थाद्धारणसंयुक्तः स धमम इति निश्चय: ॥ 

खारांदः--ऐदिक व पारलोकिक कल्याणाकरितां धर्म आदे. ऐट्टिक 
ऋल्याणांत,केवत्ठ स्वह्ठिताचाच समावेश केलेल्य नाहीं. सत्म्रवृत्तीमुल्ें वेयक्तिक 
आत्मकल्याण व परहित ही एकाचवेर्ढी साघतात, जञ्री व पुरुष ही संसाराची 

ज्शी दोन चाके आहत तद्गबतच सत्प्रवत्तीमुक्कें वैयक्तिक हित व आत्मकस्याण 
आपणि परह्तित असा दुद्देरी छाम द्ोतो, ज्यासुद्ठें कब मानवमाकन्नार्चे नब्हें 



५ 

सर अलिल प्राणिमात्रांचें कल्याण होते व उद्धार होतो त्याला धर्म इणतात, 

वरील छोकांतील घारण शब्द दवा अत्यंत महत्वाचा व व्यापक अर्थोचा 

शब्द आह, मानवजात्तीचा व अखिल प्रणिमान्नांचा इद् व परलोकीं उद्धार 
व उत्कर करण्यास जी जी सद्रवत्ती कारणीभूत होते, त्या त्या सत्मरवुत्तीला 

धर्म असे मानिलें जातें; कारण ती स्व व परहितकारक असते, अशा उद्धा- 

राची प्रचंड शक्ति ह्णजे धर्म, 

जञातयांनीं जी बंधन व जे नियम घातले आहित, त्यांत उच्च हेतू आदि; 

च विशिष्ट उद्देश डोब्यांपुर्दे ठेबून तीं घातली आहत, व्यास क्णतात कों, 

लोकयात्रा्ेमेवेह धमेस्य नियम: कृत: । 
तसेंन्च प्रभवार्थाय भूतानां धर्मंग्रवचनं कृतम् । 

खारांश:--लोकयत्रिकीरेतां-समाजासा्टी-नियम व बंधनें घातली 

आहित, तसेच है नियम व हीं बंधने इंश्वर नावची कोणा अदृष्ट व अव्यक्त 

व्यक्तानं घातलली नाहीत, समाजांतील थोर, विद्वान व दूरदष्टी व्यक्तींनीं 

निष्कामबुद्धीनें हितोपदश केला आह, यास।ठी जैनघर्म अशांनां केवलशानी व 

हितोपदेशी इत्यादि अर्थपूर्ण नांबानें संबोधितों, कवल्जश्ञानी व हितोपदेशी 
यांनीच है निर्बध व नियम प्रथमच व नव्यानें सांगितरलें कीं काय! अशी 
शंका येणें साइजिकच आहे. जैनधर्म अनादि आंद व तो सनातन आदि, 

निरनिराब्या अनेक कारणामुछें समाजाला या नियमाचा व निर्मेघाचा विसर 

पडतो, विकृृत स्वरूपांत तें आचरिलें जातात, निश्रेष व नियम यांत भेसव्ठ 

होते, अधर्माला धर्म मानिलें जातें, द्वेतूबदूल व ध्येयाबद्ल गैरतमज पसरव्म 

जातो, अश्ञावेद्यीं केवी व हितोपदेशी त्याचें सत्यस्वरूप समाजाछा दाखून 

देऊन समाजाची दृष्टी साफ करितात, सोन््यावर चढललें किटन तें सोने धुवृन 

पुसूत्त अथवा तापबिल्यानें नाहींसें होते; व तें मूव्ठ स्वरूपांत दिसूं छागतें, तद्ब- 

तच धर्मावर चढलेले किटन केवलज्ञानी व हितोपदेशी धुबून व पुसून काहून 

वो सत्यरूपांत जगाला दाखवितात, तें नर्बे सोने नब्दे व हितोपदेशी यांनी 



दि 

सांगितलेला घर्महि नवा नसतो, दाणुनच धर्म अनादि व सनातन आह. हिंदु- 
घर्मातीऊ अवताराची कब्पनाहि दँच सांगत आहे. 

महाभारतांत “न हर्तव्यं परघन एप घर: सनातनः,! तर्सेच “सत्य ब्रुयात् 
प्रिय ब्रयात् , प्रिय न नानते ब्र॒यात् एप धर्म: सनातनः,” आणि परस्पर उपकार 
इत्यादिकांना सनातन घर्म असे म्हटलें आहे, धम हा सनातन आदि असे 
हाणतांना अ्िसादि धमेतत्वें सनातन आदत असेंच समजावयाचें अहि, 

जैनधर्मातच काय पण कोणत्याहि घर्मात हिंसादि पांच पातकापासून 

दूर राहण्याचाच उपंदश सांगितला आदि, मांसाहारी दाणुन प्रसिद्ध असलल्या 

खिश्रन व महंमदीय धर्मसेस्थापकांनीं हिंसा करूं नका असाच उपदेश केला 

आंदइ, जैनधर्मीय अ्दिसा तत्वांत व इतर धर्मीयांच्या या महान तत्वांत फरक 

नाहदी अंसे नाहीं, मात्र तो फरक अंशाचा आह, या अहिंसा तत्वाचा जैनघमोत 
जितका सखोल व सूक्ष्म विचार झालेला आहे, तितका विचार इतर घर्मि- 

यानी केलला नाहीं, हें खरें आहे; परंतु त्याला तशीच कांही बलवत्तर कारणेंहि 

आदेत, महंमद पेमंबराच्या पूर्वी पैगेबरांच्या जन्मसूर्मीत नरमांस मक्षण केले 
जात होते, महँमद पैगंबराला या राश्षसी व अमानुष कइृत्यापासून जनंतला 

पराबूत्त करावबयाच होतें, काणत्याही प्राण्याची हिंसा करूं नका, असा उपदेश 

लोकांज्या ग्हीं उतरवि्ण महंमद पेगंबरासारख्यालाहि शक््य झाले नसतें; 

अश्या्ंत्वीं नरमांसमक्षणापुरतीच त्यानें आपल्या कार्यांची व्याप्ति ठेबिली ब 

त्यांत यश मिल्ठविलें, काल, देश व परिस्थितीच्या प्रभावापुर्दे त्याछा अंशतः 

नमावें छागलें, पैगंवरांच्या अनुयायांनीं नंतर अह्िंसाधर्माची व्याप्ति वाढाबैली 

असे त्या धर्माच्या ग्रथावरून दिमून येतें. 

वैदिक घर्मोतदि नरमेघष, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ दोत. मात्र गोवध 
त्याज्य मानिला गला द्वोता, इल्लीप्रमाणेंच भारत त्यावेव्ीीहि कृषिप्रधान देश 
होता, गाईच्या लेकरावर शेती अवलंबून असल्यानें गोवध त्याज्यच माबून 
समाधान न मानितां भगोसंरक्षणाचें महत्व सांगितर्ले आह, द्रव्य-क्षेत्र-काछ 
इत्यादिकांचा हा परिणाम आहि, 



खन््या ब्राप्मणांचा सत्कार कोंवछब्या छुसझुसित बकय्याचें मांसान्न देकन 
केलें जात असे, तथापि या विचारांत क्रांति घडली व पुढ़ें पुढें हे यश त्याब्य 
मानून त्याच्या ऐवर्जी पिठाब्या कणकेचा प्राणी करून यज्ञ उरकप्यांत येऊं 

लागल, यश्ूू खिस्ताचीढ़ि हिंसखादि पातकें न करण्यावबहहू आशा आह. सांग- 

प्याचा मतलब हा की मुख्य तत्वामध्ये फरक नाही, काछूमानदशपरिस्थिती 
विचारांत घेऊन त्याछा निरनिराल्ठे स्वरूप दिलें गेलें; व कित्येकांनी एखाद्या 

तत्वालाच अधिक महत्व दिल्यानें त्या अंशालाच धर्म असे मानण्यांत येऊं 

छागलें, कित्येक वेब्ठां आंब्याच्या झाडाच्या एखाद्या फांदीलाच मोहोर येतो व 

स्याला आंबफछ येतें, अशांवर्ढ्ी त्या फांदीला तेवढेंच आंब्यार्चे झाड मानावें 

व मुख्य बुंधा आम्रवक्ष नव्हे अस समजावें, अशी स्थिती झाली व सांप्र- 
दायाच बंड माजलें 

स्िश्चन धर्मातील रोमन क्या्थोलिक ब॒ प्रेटिस्ठेट या पंथामधील सांप्र- 

दायिक वादांत हजारो नव्दं छाखों लोकांच प्राण-नाहक बढ्ठी पडलें, तीच परि- 

पस्थिती शैब व वेष्ण अगर शिया व सुनी या सांप्रदायिक भदामुब्ठें झाल्याचे 
इतिहास सांगत आंढे, फार दूर कशाला, समतावादी जैनधर्मालाही या दुद्धच्या 

पिशाबानें पछाडल्याशिवाय सोडिलें नाहीं, पंथ व सांप्रदाय भेद उत्पन्न झाल्े 

व त्याची कठु फछे जेनसमाजास भोगाबीं वागत आहत, धर्माचे अस्तित्व 

केवव्ठ पारलोकिक हितासाठींच आहे, अशी ।ऊँत्येकांची भ्रामक समजूत आहे, 

इबलौकिक सुखास।ठीहि धर्माची जरूरी आह, हिंसादे पांच पातकांचाच 

विचार केछा व स्थूलमानानें त्या पातकांपासून जग जरी अलिसप्त राह्िलें तरी 

काय बहार द्वाइंल? यांची ऋलपनाही करवत नाहीं. हिंसा नाई, चोरी नाहीं, 

खोटे बोलणें नाहीं, परस्रीचा अमिलाषर नाहीं व संपत्तीची भलती द्वात्र नाही, 

असे जग निर्माण झालें तर पथ्वीतरच स्वर्ग अवतरला इतकें तरी खास मानावें 

लागेल, पांच पातकांमुढें दहोणारी आपत्ति टाह्लण्यासाी शात्यांनी प्रवत्न केला 

व या प्रयत्नाच्या पो्टी धमाचा उदय झाला, 



रद 

पुद़ें पुरे था धर्माच्या बंघनाला झुगारून देणाय्यांयें काय करावें? 

त्यांना शासन के द्यावें ! हा प्रश्न खाइज़िकच उत्पन्न झाला, राज्यसंस्था व 

घमंसंस्था ही जोपर्यत एकत्र वास करीत होत्या तोपयत ही पातकें करणास्याला 

राज्यसस्था दंड व शिक्षा करी; परंतु पुढें या दोन संस्थांची फारकत झाली, 

सत्ता विभागली गेल, त्याचा परिणाम असा झाला कीं घमाधिकराप्यांची सत्ता 

लुली पडली, धर्माविरड आचरण करणान्यांच्या द्वार्ती प्रायश्वित्ताची व बहि- 

ष्काराची बोथट इत्यारें राहिली, पुढें पुढें तर धर्माधिकास्यांची सत्ता जवछ 
जब नष्ट झाली. हीं बोथट इत्यरेंद्वि त्यांच्या हातची गव्ठटी व राज्यसंस्थनें 

पाप्यांना प्रायश्रित देण्याचे काम आपल्याकडे घेतलें, अलीकहील कायद्यांचा 

जन्म या परिस्थितीत झाला, 

दिंसादे पांच पातकांपकी पहिल्या चार पातकांचा गुन्हा या सदराखाीं 

परिनलकोडांत समावेश केला गेला आंह; फार काय अहिंसादि अणुव्तांचे ज॑ 

अतिचार द्वाणून सांगितलें आईत, त्यांचादि गुन्हा या सदराखालीं समावेश 

झाला आहदे, उदाइरणार्थ छोक संख्या ५४ मर्थ्य अद्दिसाणुबतानें छेदन, 
बंधन, ताडण, अतिभारारोपणादि अं पांच अतिचार सांगितलें आदत; तसेंच 

छोक संख्या ५८ मर्ध्ये अचौयांणुत्रताने चौरप्रयोग, चौराथंदान, विलोप 
इत्यादि पांच अतिचार सांगितलें आदेत, या अतिचाराछुछें ब्रतभंग होत नाददी 

अर्से धर्मशासत्रकार मानीत आहे परंतु इल्लीच्या कायदे करणान्यांनी या सर्बे 

अतिचारानांदि गुन्द्यार्चे खरू्प दऊन गुन्हा या सदराखालीं त्यांचा 
समावेश केला आहे, 

अमाच च्येय- 
धर्ंशास््रकारांनी या नित्रंधाचा इहलोकिकदृश्थाच मात्र विचार 

कलला नाई, त्थांनी आपस्यापुर्द फारच उच्च ध्येय ठेविलें, घम्मत्रंधनें पाद्टून 

स्वर्ग मिव्ठाल्य तरी त्यांचें समाघान झालेलें नाहीं; मुक्ति ईं ध्येय त्यांनीं 

जनतेसमोर ठेविल, विद्यमान कायदे स्व॒र्गसुखाची व मुक्तीची आशा दाखवीक 
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नाहींत. कायथदांची ब्याति इहलौकैक सुखापुरतीच “आह. समाजांत शांति, 
स्वास्थ्य व स्वातंत्य नांदावें एवढेंच ध्येय कायदेपंडितांनीं आपल्या डोब्य्यांपु्ें 

ठेविलें आह, व्यावहारिक उदाइरण झणून आजच्या चब्ठअत्ठीचें घेतां येईल, 
म. गांधीनों संपूर्ण स्वराज्य ईं राजकीय ध्येय ठेविलें आह. हैं ध्येय गांठण्याची 

ज्यांची कुबत नाई तें वसाइतीचें स्वराज्य हें आपलें ध्येय ठरवितात व त्यांच्यादि 

मा्गे असणाय्यांचें ध्येय रुराज्यापुरतेंच आहि. तीथ्थेकरार्नी मुक्ति ईं ध्येय ठेविलें, 
कायदेपंडितानीं सामाजिक स्वास्थ्य इतक्यापुरतीच आपल्या ध्येयाची व्याति 

ठरविली, तीर्थकरांच्या अगर धर्मशांच्या या उच्च ध्येयाची मजल मारणारे फारच 

थोडे; मात्र या धमसिमुक्ठें व पापाच्या भीतीनें सामाजिक स्वास्थ्याछा मदत 
करणास्यांची संख्या बरीच मोठ। आदि, अनेकांच द्वित ज्यांत अधिकांत अधिक 
अहे ते अ्रयस्कर व कल्याणकारक या दृष्टीने ध्माशिकड़ पाइतां धर्माचें ध्येय 

इदलौकिक सुख हेंच ठरेल, पारछौकिक सुख हेंव घर्माचें एकमेव ध्येय, असे 
मानणास्याचें मत चुकीचेंच आहे, असे क्षणण्याचा इरादा नाहीं. 

द्विदुधर्मातील कांहीं आधार. 
वैदिक धर्मातील खालील घर्ममचनावरून धर्म परिवर्तनशील [व परि- 

बर्तनक्षम आहे, अर्स मानिल्याथ दिसतें, असे मानतांना छोककल्याण या 

नांवाखालीं घर्मात ज्या अनेक बार्बीचा समावश केला जातो, त्या बाबी विचा- 

रांत घेऊन वा धम्म हा सापेक्ष आह, अर्ध समजून हैं बचनें घातली गली 
असावीत असे मानण्याला जागा आहे, 

कारणाइमेमन्विच्छेत्ू न छोकचरितं चरेत् । 
तसच न धम्म: परिपाठेन शक्यों भारत बेदितुम् । 

या उक्तीवरून स्पष्ट दोईच, तथापि पुढील व्यासबचन महत्वाचें आंहे, 

भवत्यधर्मो धर्मों दि धर्मांघमौवुभावषि । 
कारणादेशकालस्य देश: काल: स ताइशः ॥ 

सारांश:--देश, काल व परिस्थिदीप्रमाणें धर्म बदरतो, देशकाल- 
परिस्थितीसापेक्ष धर्म असतो, देश, काल व परिस्थिती ही विचारांव घेऊन 

2 ञः 
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चुद्धीनें व विवेकाने घर्म कोणता व अधर्म कोणता, हूँ ठरबिणें कांदी बेव्गं 
क्रमप्रात्त आंह, अशा प्रसंगाला उद्देशून नारद स्मृतीमध्ये क्षटलें आह की,--- 

घर्मशास्तरविरोधे तु युक्तियुक्तो विधि: स्छूतः । 

भाषाथे:--निरनिराज्य्या धर्मशास्रांत विरोध व मतभिन्नता दिसल्यास 
त्या मतापैकी युक्त कोणतें व अयुक्त कोणतें, ं विवेकाची कसोटी छावुन 

टरवावे, विवकाच्या कसोटीछा दिलेला हा अधिकार अर्थातच अत्यंत काछजी- 

पूर्वक वापरला पादिजे, यांच प्रसंगी घमंशास्त्रकारामर्ध्ये मतमेद कां व्याबेत १ 

द्व प्रश्न अत्यंत गंभीरतेनें विचार करण्यासारखा नाई ! परिस्थिती हँच एक 

या मतसमेदाचें कारण अंडे, विवकाची कसा्ी लावस्यानंतर त्याचा निष्कर्ष 

असा निघाला की-' निष्पयोजने सप्रयोजनन बाध्यते,' जे ब्रेंघन अप्रयोजक 

दिसल त्याची जरूरी नाहीं, तें बधन मुदर्तीतून गलें असे समजुन ज्याचें प्रयो- 
जन आहे व ज्याची जरूरी आंहि, त्याचा अमल करावा, 

घर्माची व्याख्या विचारात घेतां प्राणिमात्राचा उद्धार करणास्या 
शक्तील घेम असे झटलें आदि, असे दिसून येईल, व्यक्तोचा, समाजाचा, 

देशाचा, राष्ट्रीय फार काय अखिल जगताच्या उद्धाराची व अभ्युदयाची 
जबाबदारी घेणारे शक्ति झणजेच धर्म, 

या उद्धारांत अनेकांच्या अनक प्रकारच्या उत्कर्पाचा समावेश होतो, 

जगांतील अज्ञान, दारिद्य, रोगराई आणि अनक प्रकारची दुःख नष्ट होवृून 

व जगांत शांवीचे, सौख्याचे व समतावादाच एकछत्री साम्राज्य नांदाबें, या 

इहलोकिक अम्युदयाबरोबरच पासरलोकिक सुखाचाहि या अम्युदयात समावेश 
इोतो, अंतिम ध्यय मुक्ति, असे मानण्यांत आले असलें तरी त्या ध्येयाला 
पोंचणारा फारच विरव्ा, अनेकांचें अनक प्रकारवें हित इहलोकिक अभ्यु- 

दयांतच समाविष्ट झाले असल्याने अनकांची दृष्टी या सुखाच्या प्राप्तीकडेच 
राहिल्यास नवलरू नाही, 

आचाये समंत्तभद्रांच्या या छोव्याशा कृतीची रचना विचारांत घेतांहि 
बरीछ विचारसरणीचें प्रतित्रिंब त्यांत दिसून येईछ, अणुज्तें, गुणबंतें व 
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शिक्षात्रतें, त्सेंच मइाजतें आणि मुनिधर्म इत्यादिकांची परंपय ब मतिश्रत- 
केबलज्ञानादिकांबी चढती श्रेणि विचारांत धघतां अनेकांच्या ऐहिक सुखाची 

'प्रथम काव्ठजी वाहण्यांत आली आंदे, अस्ंच दिसून येइल, 
घ॒र्म एकच आंद, तो इ६ व पारलौकिक सुखमार्ग दाख़विणारा व तो 

परिवतेनशीछ आहे. तसेंच द्वव्य-क्षेत्र-काल यामुद्ठें धम[चें स्वरूप भिन्न दिसते 

इत्यादि विचार यापूक्ष मांडिल आईइत, ही विचारसरणी अनेकांना पटठणारहि 

नाई, अंतिम ध्येयाकडे नेणार मांग मिन्न भिन्न असलछे तरी अंतिम ध्येय 

एकच आंह, ६ मानिलें तरी धम एकच आह, असेच मानावें लागेल, 

घर्माचें भतिम ध्यय मुक्ति, मुक्ति मिव्ठविष्याचें मार्ग मिन्न, दिल्लीला जावयाचे 
आंद्दे तर निरनिराब्या मार्गानें पोंचता यतें; तद्बतच धर्ममारगाच आदे. वैदिक- 
धर्म ईश्वरात्र अस्तित्व मानतो-आकझ्षी जैनघर्मीय मानीत नाई. वेदिक व 

जनधर्म परलोक मानितात, इतर धर्मीय परलाक मानीतच नाईत अंस नाई 

मात्र परलछाकाची व मुक्तीची त्यांची कल्पना थोडीशी मिन्न आदि. ईश्वर सब 

कांही करतो असे वैदिक्र्मीय मानितात, जैनधर्मीय पाप अगर पुण्यामुक्ले 

सर्व कांही घडत असे मानितात, इंश्वराच्या जागीं पापपुण्य अथर पापपुण्याचें 

ठिकाणी ईश्वर असे वाचल्यास स्थूलमानानें या धर्मोर्ताछ ठकृक मतभेद 

मिटतील, अशा दृष्टीनें विचार केल्यास घर्म एकच आह, असे दिसून यईल, 

अखिल प्राणिमात्राचा कल्याणकारी मित्र धर्म आहे, जगाच्या कल्या- 
णांत व ह्ितांत आपले कल्याण व हित आह, दिंसादि पांच पातकें करूं नयेत, 
त्यापायून दूर रद्दावे, अशी सर्वच घमाची आशा आह; व त्यापासून राष्दान 
ग्यांतच सवार्चे हित व कल्याण आहे, नाक, कान इत्यादि अबयवांच्या 
पंचोद्रियसमुच्चयार्चे शरीर होतें; अगर या समुच्चयांना शरीर-देह क्षटलें जाते. 
प्रत्यक अवयवांची क्रिया नियद्ी असत व दरीरघारणाला त्यांची जरूरी आंहि, 
अहदिसादि बतांच्या समुच्चयाल्य घर झणतात, गुणब्रत ब शिक्षात्रत ईं अ्दितादि 
पांच अताचें सह्याय्यक असल्यानें त्यांची शील्वतात गणना केली आदे, शीरू- 
आतांच्या पालनामुद्ें पंचाणुब्रतांचें पालन दृढ व हृढतर द्ोत जतें, 
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अहिसादे पांच ब्रतांच्या समुश्नयाला धर्म अरे कां मानिलें आईं! याचा 
थोडासा विचार कर्तव्य आह, अदिंसादे पांच ब्रतांचें अगर ध्मांच्या पंचेंद्रि- 
याँचें पालन करावयाचें झाल्यास आठ प्रकारचे गरब॑-मद-सोडावें लछागतात. 

सप्तव्यसनांचा न्याग करावा लागतो, या पांच अतांचा, गर्वाचा व सप्तब्यस- 

नांचा अन्योन्य संबंध काय १ राग-द्वेषादिकांच्या कंषायामुक्केच हिंसादे पांच 

पातके घडतात, रागद्वेघादिकांचा त्याग केब्यानें पातकें घड़त नाहींत अर्से क्षटलें 

आहे. याचा अर्थ असा कीं, इतराबहुल आपस्या मनांत समता-समभावना- 

उत्पन्न होते, समता उत्पन्न झाली, भापपर भाव नष्ट झाला, सर्ब॑ जगांतील 
प्राणिमात्र आपले मित्र आहत व आपण त्यांचा सखा आइों अशी भावना 

व कठी द्वोऊं लागल्यास दुःखार्चे व पापांचें कारणच उरत नाई, पापाचें 
कारण राहिलें नाई हाणजे इहलोकीर्चे व परलोकीचें सुख मिव्ठण्यास अवधि 
तो कोणता ! धर्माचें खरें स्वरूप ते हँच व याच स्वरूपार्ें बर्णन या मंथांत 
आचायोनी वर्णिलें आहे. आचार्योर्नी सुरवातीस “ संसारदु:खतःसत्वान यो 
घरव्युत्तमे सुखे ” अशी घममाची व्याख्या कछी आहे, संसाराच्या फेम्यांतून 
सोब्वणूक करून उत्तम-थिरंतन-सुखाची प्राप्ति करून देण्यास धर्मच समर्थ 
आंदद, अ8 चिरंतन सुख भिव्ठविण्यासाठी गृहस्थी लोकांनी काथ काय करा- 
वयास पाहिजे याबद्दल या अंधांत सागितर्ल आह, मा्गील उपाय पुढील उपा- 
यास उपकारक व मदत करणारा ठरतो, इमारत बत्ठकट होण्यासार्ठी चांगल्या 
पायाची जरूरी असतें, हें खरें आह, मात्र गया चांगल्य घातला ब इतर बाघ- 
काम व्यवस्थित झा नाहीं तर केवछ पाया बछ॒कट आह झ्णून सर्वच इमा- 
रत मजबूत राहणार नाहीं. तद्गतच गुणब्रत-अद्विसादि ब्तांना बाढविणारी-अर्तें 
ब शिक्षात्रतें-दान, सलछेखना व समाधिमरण यांचें महत्व आदर, सामायिक-अत- 
पालनामुद्ठें कांदीं विविक्षित कालपर्यत मुनी अवस्थेल्ता श्रावक पॉचतो तर सले- 
खना या समाधिमरणामुर्दे अधिक काछ व अखेर सुनीपदाची प्राप्ति आवकांस 
ड्ोत, आचाराचा असा विकास करण्यांत आला आंहे, आचाराची ही प्रगति आह. 
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सारांश, ईं पुस्तक वाचतांना सम्यग्दशनादिकांना रत्लन्नय कां झटरें- 
आहईे, हिंसादि पांच पातकांपाधून दूर रहावें असे कां सांगितल आई, असे 

सांगण्याचा हेतू काय आह, त्याचा परिणाम काय होतो, इत्यादिकांबदहरू 

विचार करावा, केवछ भाषांतर समजल्यानें देतू समजणार नाहीं, खन््या घमोची 
ओछख होणार नाई; हेतू न समजून घेतां, कलेलें वाचन पाल्थ्या घागरी- 
चरीर पाण्याप्रमाणें फुकट जाणार आहै. 

जैनधमोची सग्राइकता व उदारता. 
जैनधर्म सग्राइक आह व तो उदार आह, पतित, पातको, दुःखी ढ 

अबला या सर्वोचा सारखाच उद्धारक आह, मात्र जैनवमोला शरण गेले 
पाहिज, शरण जाणि याचा अर्थ जैनधर्माने सांगितल्याप्रमाण॑ आपलढ्ा आचार 
व विचार ठेवणें, श्रद्धा, शान व आचार या रत्नत्रयांत तो साठबिलेला आह, 

सम्यन्दर्शन हाणज श्रद्धा, खरा देव, गुरू व शास्त्र यावर नितांत भद्धा 

ठेवण्याचा पहिला धड्ा दिला आहे. सम्पकूबारित्रांत आचार व विचार यांचा 
समावश झालेला आंदे, विचार व आचार आणि कियाकांड है बरेंच भिन्न 
अहित, विचार व आचार यांच्या पूर्णतेसारी क्रियाकांडाची जरूरी नाही अर्खे 
नाई; परंतु धर्मतत्वें व क्रियाकांडाचें रहस्य न समजल्यानें क्रियाकांडालाच 
धर्म अर्से समजलें जात आह, नारछ द्वाछा हणज कवच, खोबरें ब त्यांतीर 
पाणी इत्यादिकांचा बोध समजून न घेतां कवठ कवचाछा नारक समजाबें, 
अशी स्थिती धर्मतर्वे, आचार, विचार आणि क्रियाक्रांड याबाबतीत झाललें 
प्रत्यशीं अनुभवास येत आहे, 

येथवर धर्माचें जें विवेचन केलें आह तो धर्म हवा आह, त्या धर्माची 
ज्रादे ब्हावी, एवर्ेंच नब्दें तर तो सगछया जगताचा-सार्वधर्म-धर्म॑ ब्हावा, 
दांति, सौख्य, सुबत्ता, निरोभिता, ज्ञान इत्थादिक इष्ट गोशैचें साम्राज्य ब्यवें, 
शांति, सौख्यादिकांचें साम्राज्य होग्यास समता, विश्वबंघुत्व, इत्यादि सद्गुणांची 

वृद्ध व ईपो, अयुया, मद, मोह इत्यादि दुर्गुणांचा लोप निदानक्षय तर होणें 
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जरूर आह, आवकाचारांत पद्धतशीर रीतीनें हवा उपक्रम केला आह, मानवीं 
ब्राण्याज्या मनाची ठेवण विचारांत घेऊन दी ग्रंधरचना आहे. 

आजच्या व्यवह्यरांत व आचारांत अनेक गोष्टीचा धर्म या सदराखालीं 

धमावेद् करण्यांत आल्यानें जनता सामान्यतः खज्या धर्मापासून दूरच राहि- 
स््याचें दिसतें, बालब्त, आदितवाखत, भोपबव्ठात्रत, इजामत, सुतक, भाद्ध, 

उत्तरक्रिया, बारसे, चातुर्मासांतील ब्रत उद्यापन, विधवावपन, विवाह इत्यादि 

इत्यादि अनेक घडामोडीबहल बंघने घालून त्या बंधनाला घम हैं नांव दिलें 

जात आहे, जातिधर्म, कुटु॒बंधर्म, मनुष्यधर्म, पिता-पुश्रथ्म, गुरु-शिष्यधर्म , 
पति-पत्निधर्म, राजधर्म, संबकधर्म, शत्यादिकांना धर्म असेंच संबोधिलें जाते. 
विद्यमान अनेक कायदे पाछ्णें यालाहि धर्ंच हणतात, फार काय भिक्षेकरीदि 

घर्म वादा क्षणुन यांचना करितो व मूठभर धान्य कपाव्ााला आत्या घालन 
चारचौघांना दिलें तरी धर्म केला अर्सेच व्यवहारांत समजलें जातें 

मानवजातीच्या इह व पारलौकैक सुखाकरितां व समाजाब्या स्वास्थ्या- 

सारी व धारणेसाठीं निर्माण झालेल्या खन्या बंधनाकडे दुर्लक्ष होवृन खाणें- 

पि्णे, निजणें-बसणे, स्ृश्यास्पृश्यता, अन्नशुद्धि, शरीरशुद्धि, केशवपन कीं, 

केशकर्तन इत्यादिक बाबतीत निमांण केलेल्या निर्मेधांत शुरफद्टन जात आहों, 
समता, शांतता व विश्वबंधुत्व जगांत निर्माण करण्याची शक्ति जैनधर्मात आदे, 
अंत मानत असतां स्प॒श्यास्पुश्यता, उच्चनीचता, गरीब-श्रीमत, शानी-अज्ञानी, 
इत्यादि इत्यादि भेदभावाला आश्रय देणान्यालाच नब्ह तर त्यांचा गव उत्पन्न 
होइल, अशा निर्बधाला घ॒र्म कसे हाणावें १ 

स्पृश्यास्पृश्यता 

स्श्यास्वृश्यता द्वी मानवीप्राष्यापुरताीच राहिली नाहीं, पश्च, पक्षी व 
अचेतन पदाथ फार काय तीन लोकांपकी नरक, यांतदि सृश्यास्यृश्यता गली: 
पश्चयोनीतील कांहीं पद्म थुभ, कांदी स्पइय, कांहीं अश्युभ तर कांईी अस्पश्य 
असे मानिर्ले जातात, पशुप्रमाणेंच पश्चांतहि वर्गीकरण झालें, अचेतन पदार्थीत 
कांदा, लसृण, मुव्ठा, गाजरा, कलिंगड़े, पढवत्ठ इत्यादि अनेक अश्युभ-त्याज्य- 
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अस्पृश्य मानिलें गेलें, बांग्यांत तर पोटजाति करून पांढरें वांगें वर्ज्य व कारें 

स्वीकाराई असे ठरविकें, नरकाला अस्पृश्य मानिलें, कुत्रा, मांजर इत्यादि- 
कांची, कांदा व पांढरें बांगें यांची, कावव्ठा, गिधाड यांची। व नरकाची तरफ- 

दारी करणारे कोणी भेटले नसावेत अरे दिसतें, दांतावरहून जनाबरांचे भेद 

पाडेले, दांतांची तीच कसोटी मानवीप्राण्याला कां लाबूं नये ! 

प्राचीनकालीन जाती. 
जाति गुणाधिष्टित असोत वा जन्मावर अवलंबिलेल्या असोत, प्राचीन- 

कालीं (१) देशभेदामुल्ें (२) घंद्यामुछें (३) दुर्गुणामुछें (४) प्रतिपक्षी क्षणून 

द्वेषामुक्लें व (५) जन्मामुदें मानवजातींत स्पृश्याश्वृश्यता मानिली जात असे, 

जैन, बौद्ध, वैष्णब, शैव, कापालिक, पाशुपाल व धुजारी इत्यादिक अस्पश्य 
समजले जात, आज त्यांची अस्वृश्यता नष्ट झाली. हिंदुधर्मशास्त्रांत ज्या अनेक 

जातींचीं नांवे दिलीं आंहत त्यांपैकीं अनक नांवें आज शझातदि नाहीत, वा 
जातीचा नशंश झाला अरे नसून त्या जाति आजच्या विद्यमान जातींत विलीन 

झाल्या अहित, 

देशभदामुद्ठें ज्या जाति अस्पृश्य मानिल्या गेल्या होत्या, त्या भेदाची 

तीव्रताच नब्ईं तर ती पूतीची कल्पनाहि आज अनेक कारणापुद्ें नष्ट झाली 

आहे, घंद्यामुछे मानिलेल्या जातीतील आजच्या लोकांचा पूर्वीचा घंदा राहिका 
नाई, महार डॉ. आंबेडकर हू नव्या घंद्यांत पडल आहित, पूर्वीच बुरूढ, सोनार, 

लोहारादि अस्पृश्य मानिलेल्या जाति आज स्पुश्य झाल्या आदत ब त्यापैकीं 

फित्येक उच्च समजले जाणारे घंदे करीत आहित, सारांश या जाति ज्याबेढ्ीं 

अस्पुश्य मानिलया गेल्या त्या वेलच्या व आजच्या स्थितीत मद॒दंतर पढके 

असून त्याकार्क्टी स्पृश्य मानलेल्याचें वंशन आज अस्पृश्य घंदा करीत भादईत, 

जातिसंस्था व वर्णसंस्था ही जुल्ी भावंडे असोत वा वर्णसंस्पेनंतर 

अगर अगोदर जातिसंस्था अस्तित्वांत आलली असा, जातिसंस्थमुर्ठें जन्माला 

अवास्तव महत्व दिल्यावें व त्याच अनिष्ट परिणाम झाल्यावें दुष्टोपत्तील 
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आल्याबरोबर जातिसंस्थबर त्या काव्च्या सबंच विचारवंतांनी झोड उठ- 
बिल्यार्चे इतिहास सागत आहे, जन्मजात जाति झा समाज घारणेल युक्त 

नाइीत, गुणावरून जाति ओव्ठखाव्यात असे प्रतिपादन झालिं, 

यापूद़ें या संबंधी थोढ्या अधिक विस्तारान चर्चा की आदे, धर्म- 
शाज्जकारामध्ये यावरदुल एकवाक्यता नाहीं, प्रत्येक पक्षाला आपापल्या मत- 
समर्थनार्थ धर्माघार खास मित्ठतात, घमंशासत्र लिहिणान्यांचा देत्ू कोणताहि 
असे त्यांच्या लिखाणांची ओढाताण होत आहे, अश्ञा स्थिततीत काय कराबें ! 
कोणतें मत खरें व युक्त मानावें ! इत्यादि प्रश्न विचारी छोकांच्या डोल्या- 
समोर सदैव उभे आहत, 

अशा बिकट प्रसंगीं विद्वान व विचारवंतांनीं आपल्या बुद्धीचा उपयोग 
करून या मतभिन्नतेष्या अडचर्णीतून मार्ग काढावा, यासार्टी बृहस्पतीने एके 
ठिकाणी ॥्षटलें आहे कीं:--- 

केवल शा्ममाश्रित्य न कर्तव्यों विनिर्णय; । 
युक्तिहीने विचारे तु धर्मेहानि: प्रजायते ॥ 

विद्वान आह परंतु स्वतत्र विचार करूम इशनिष्ट ठरविष्याची ज्याला 
संबय अगर घमक नाहीं, त्याछा खरा शासत्राथंच समजला नाहीं, घर्मशास्त्रां 
तील शब्द व वाक्यें पढू्न धर्मशासत्र समजलें असे मानों चुकीचें आह व 
अशाचा निर्णयह चुकीचाच ठरणार आहे, युक्ति, तर्क, कार, भेद व परि- 
स्थिती यांचा विचार करून धर्मानिणय न दिल््यास धर्मकार्य न होतां घर्मद्वानि 
होते; परतु शास्त्शांन या वचनाये मान राहिलें असते तर धर्म राहिल 
असतां व शास्रश झणून समजल्या जाणास्यांचा बे मात्र नष्ट झाला असतां, 

दया, समता व विश्ववंचु॒त्व, 
केवछ मानवाप्राण्यामरध्येच नब्द तर पद्ययोनि व वनस्पति यांच्यावदुल 

दया, समता वे विश्व्रघुत्व उत्पन्न करण्यास समध असा हा घर्म आह, हें 
साम*4 येण्यास संघाराचा त्याग करून मुनिदीक्षाव घेणें जरूर आह अर्से नाहीं, यूहस्थाभमांत राष्टरूनहि है लामध्य॑ मित्ठविण्याचा पद्धतशीर व शाज्जीय 
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मार्ग जैनधमानें आंखून दिल्य आई, केबल अध्यात्मिक उन्नतीचाच पाठपुरबठा 
करून मोतिक अम्युदयाकड़े दुलंक्ष करणारा जैनघर्म नाहीं, भौतिक उन्नतींत 
प्रायः प्रथमस्थान स्थावर-जंगम मिवकत-घनदौलत-यांना दिलें जातें, जैनधर्म 
संपत्ति मित्वविष्याच्या आड यत नाहीं, तर ती सन्मागोनें मित्ववा, ती मिक्त- 
विण्याचा भलता हव्यास छागूं नये झ्षणुन परिग्रहपरिमाण करा व सम्मार्गोनें 
मिठ्ठविलेल्या संपत्तीचा व्यय सत्कार्योत करा, अरसे सांगतो, मोढारगाढ़ी मोकांड 
सुद्टं नये झ्षणून तिला आवरण्यासाठीं ब्रकची योजना केलेल्ा असत्ते, तद्बतच 
संपत्तीची आशा बेफाम ह्ोऊन त्या मोंह्वांत मोकाट सुद्ूूं नय क्षणुन बर सांगि- 
तलेल्या ब्रेकची उपाययोजना कली आंद्र, कामभोगापासून स्वस्वी परावृत्त 
करणें शक्य नाई, हे जाणुन स्वदारसंतोषब्रतार्ची उपाययोजना केढी आह, 
एवेंच करून तो थांबल्य नाश तर बरील अत घऊनदहि कामवासना सुठलीच 
नाहीं तर यग्रहस्थाश्रभांत ख्रियाबदल मुरछीच अभिलाष घरूँ नये अशीहि 

आशा दिली आईदे. वेश्यादिगमन त्याज्य असले तरी त्यामुद्ठें बरोल ब्त भंग 
पावत नाई, मात्र त्यामुछं अतिचाराचा दोष लागतो, असा अपवाद घातला 
आहे. स्वच्नी, परस्त्री ब वेश्या असे तीन भेद १।हन उचित, त्याज्य व अनु- 
चित कोणते ई सांगितलें आह. यावरून जैनधर्म भौतिक युखाच्या आड़ 
येत नाई, समाजसवास्थ्य नादावे, समता व शांतता यांच्या वातावरणानें दे विश्व 

दरवढून रहें व विश्वबंधुत्वाची वाढ ब्हावी, या उच्चतम इतूनें प्रेरित झालेला 
है जैनधर्म आदि, 

भौतिक उन्नति करून घेत असतां आध्यात्मिक उन्नति ँंच ध्येय आह, 
असे पदोपदी सांगण्यास तो चुकत नाई, 

बोद्धिक गुलाम बनवीत नाहीं. 
तत्वाथीवर श्रद्धा ठेवा, सम्पग्दशर्नी प्रथम व्दा, असे आम्रइनें तो 

सांगता. परंतु भद्धा ठेवा असे झणत असतां तो निरखून व पारखून पद्दा व 
भलत्यावर भद्धा व विश्वास ठेवूं नका अंतेहि तो तितक्याच आग्रदने 
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सांगतो, सामान्य मनुष्याब्या शब्दावर व वचनावर विश्वास न ठेवतां केव्ली 

भगवान, सेश व अखिल प्राणिमात्रांच्या कल्याणाचा व हिताचा निष्काम 

उपदेश दणान्यांच्या वचनावर विश्वास ठेवा अर्सेच तो सांगतो, कोणी क्षण- 

तील कीं यांतच गुलामगिरी आह, पण ही विचारसरणी भ्रामक आह, गार- 

गोथे व पोलाद यांच्या संघर्षणामुलें आभे उत्पन्न होतो हा सिद्धांत आई. 

प्रययेकाने प्रथम प्रयोग करूनच या सिद्धांतावर श्रद्धा वा विश्वास ठेवावा व 

तसे न होईल तर या सिद्धांतावर विश्वास ठवण्यांत बौद्धिक गुलामगिरीच 
आंह, असे हझणणें चुकीचेच होइंल. तद्बतच केवलशान्यांनीं केलेल्या हितो- 
पदेशाबर श्रद्धा ठेवा क्षणप्यांत बौद्धिक गुलामगिरीच पतकरिली, असे होत नाहीं. 

जैनधर्म ह विचारी, कतृत्ववान व ज्ञानवान यांच्या बुद्धीला न पटणांर 
अरे कांईीच सांगत नाई, दिंसा होते दाणून शेती अगर इतर उपजीविकेचा 
घंदा कह नका असे सांगिंतलें असते तर ते बुद्धिवानांना पटलें नसतें. शेती 
करा परंतु त्यांत नाइक व हिंसा करण्याच्या हेतूनें प्रेरित होऊन हिंसा करूं 
नका अंसे तो सांगतो, काये व परिणाम एकच परंतु कार्य व हेतू निराव्ा 
यामुद्लें हिंसा घड़त नाहीं; असें तो सांगतो, कोणा विचारी, बुद्धेमान व 
शानवान यांना ही तिचारसरणी पटणार नाहीं १ 

प्रपंच व परमार्थ यांची सांगड घालणारा व त्यांचा सुबर्ण-समन्वय 
करणारा हा धर्म आंद, सम्यग्चारित्र, गुणमतें व शिक्षात्रतें यांचा क्रम पाहि- 
स््यास सत्मवत्तीचा उत्तरोत्तर विकास होप्यास भरपूर अवधि या धमोनें दिली 
आहे, मुनिदीक्षा न घेतांदि घरव्या साबलींत समाधिमरण साधणान्यांना मरुनि- 
द॒क्षियें पुण्य मिव्यवून देण्याची सोय केली आह, 

जाति, कुल, संपत्ति व ज्ञानादिकाबदहलू गये, अभिमान व दंभ न घर- 
प्यानदुल कंठरवाने सांगणारा जैनघर्म समता, शांतता 4 समाजस्वास्थ्य 
यांचीच अपेक्षा घरीत नाहीं ! 

चार पुरुषाथोपैकीं अथ व काम याना मोकाट न सोड़तां त्यांना घर्माचें 
बंधन घातलें आहे. हीं बंधनें निरतिचार व सापवाद पाठल्यास मोक्षप्रात्ति 
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इोइंल अ्े हा धर्म सांगतो, मोक्ष असे एखादे स्थछ नाहीं. कारण ती अनु- 

भबाची बाब नाहीं, वादासाठीं ही एक आशा आह, अर्से क्षणभर मानिले 

तरी त्या स्थव्वाकडे नेणारे जें मार्ग आहित असे सांगितलें आंइत, ते आचर- 

ल्यानें सर्वाच्याच ऐहिक सुखांत भर पढ़त आहे, तुझ्यासारखेंच इतरांना 

जगावें असे वाटते, याकरितां वू दुशुय्यांची हिंसा करू नकोस अगर दुसन्याला 

आस देऊं नकोस, या उपदेशांत स्वाथ व परमार्थ ओतप्रत भरलेला नाई! 

ठुझा एमज दुसन्याने चोरला अगर इरण केला तर तुला जसे दुःख होते 
तद्बतच तूं दुसन््याचा एवज चोरलास तर त्याला दुःख दोणारच द्वाणून चोरी 

करूं नकोस अ्से सांगितलें काय ? व त्याहिपुर्दे जाऊन सांगितलें की चोरी न 
करणान्याला स्वर्ग अगर मोक्षसुख मिव्ठल, तर त्यांत दवानि ती काय ! 

एका हिंदुधरमंग्रंथांत हटलें आहे कीं,--- 
सुखार्था: सर्वेभूतानां मता: सवा: प्रवृत्तय: । 
सुख तु न बिना धर्मात् तस्माद्धमंपरों भवेत् ॥ 

खारांश:-सुखाकरितां सब प्राणिमात्रांची अहोरात्र घडपड आहे, धर्माच्या 
सहाय्यानेच तें सुख मिठणारें आहे, एरव्हीं नाही. दुर्सेर वचन अर्थ कीं,--- 

यदा वे सुखं लभते5थ करोति, नासुर्ख लब्ध्चा करोति, सुखमेव 
रूब्ध्वा करोति. 

सारांश:--मनुष्य धर्माचरणास प्रवुत्त केव्हां होतो ! अमूक कृत्य 

करण्यांत सुख आई, अमूक केल्यानें सुख मित्ठेल व तें मिव्ठणारच, मिछ्ठाश्या- 

शिवाय राहणार नाहीं, असे ज्या वेल्ेला वाटतें त्याचवे््ठी तो सत्प्रवृत्त होता, 

क्षणून धर्म, मोक्ष व स्वर्ग हें डोब्याला न दिसणान्या असल्या तरी मनश्रक्षुला 
त्या दिसतात व झणुनच धर्मांचरणास तो प्रवृत्त द्वोतो. 

यापुदें जैेनधर्म उदार कसा आहे, तो अखिल प्राणिमात्रांचा उद्धारक 

कसा आई व तो सार्वधर्म होण्यास पात्र कां आहे, इत्यादिबद्दल त्रोटक विवे- 

चुन केलें आदे, त्याचा बिचार करावा अशी विनेती आह, 
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धर्म परिचतंनशील आई कीं नाईी ? असल्यास कोणता ! 
या गंभीर प्रश्नाचा तितक्याच काव्ठजीनें विचार करणें जरूर आह, 

घमचि (१) यमधर्म व (२) नियमघर्म असे दोन भद केले जातात, या 
मेदालाच (१) लोकाचार व (२) घर्माचार अशीहि नांबें दिर्ली जातात, यम- 

घ॒र्म दवा शाश्वत अस्तो, तो बदलण्यास पात्र नाही, अहिंसादि धर्म हे शाश्रत- 

यमस्वरूरपपी आदत, स्नानसध्या, उपवास, तप दे नियम आंइत, ते 

अश्ञाश्रत आहत, त्यांना छोकाचार झणतात, ते बाह्मधर्म होत, झणुन ते 

परिवर्तनशील आदत, 

कोणत्या स्थर्छी, कोणत्याहि वे्ी व कसस्याहद्दि प्रसंगीं अहिंसादि ध्माचें 
पालन करणें जरूर आंह, कारण हा धर्म शाश्रत आह, सनातन आदि, झणुनच 

अनादि आह, या शाख्रत धर्माला आदि-आरंभ-सुरवात अशी नाश व 
त्याला अंत-शबर्टाहि कर्धीच नाहीं. तो सदैव व स्वेत्र असावयाचाच, नियम- 
घमाे तसे नाई, त्यांत बदल होऊं शकतो, 

हा मुद्दा उदाइरणानें अधिक स्पष्ट करावयाचा झाल्याख आपण अर्से 

समजू की लिबियाज्या अगर सहारा बाव्ववंदांत आपण आह, तियें पाणी पिण्यापुरतें 

जेमतम मिल्ठतें, अशा ठिकार्णी स्नान झालें नाहीं; तर नियम धर्माचें पालन 

होणार नाह्ष, तेथील परिस्थितीप्रमार्णे बागर्णं भाग भाहें, या उलट इंग्लेडमध्यें 

गेलों व तथें शाकाह्रा०र राइतां येत असतां मांसाहार केला तर यमघर्माचें 

पालन केले नाहीं, असे होईल व अशा कृत्याल धर्म क्षमा करणार नाही. 
यावरून असे मात्र समजूं नये कीं नियमधम यांच्या अस्तित्वाचीच 

जरूरी नाही, नियमघरम हा यमघमोचा पोषक आंह. या भेदांचा अन्योन्य 

संबंध आदे, तथापि एकार्चे दुसन्याज्या अभावी पालन होणें अशक्य नाहीं, 
या दोन भेदामधील रहस्य न कछ्ल्यानें वा नियमधमांलाच प्राधान्य 

'दिल्यानें या भेदामधील संघर्षाला सुरवात होते, नियमघमोला प्राधान्य देण्यांत 

चूक द्वोते, अर्स प्रतिपादन करणोर घमलेड ठरतात !! 
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ज्ञाति या शष्दाया अथे. 
जाति-कुलादिकांचा गर्व घरूं नका अशी धर्माशा आह, या धमशिची 

आठवण जात्येधांना करून दिली कीं ते म्हणतात की आम्ही त्याचा अमिमान 

कोठें धरितों ! निरनिराब्या जाती आद्वित, कुल व गोत्र अह्ित व त्या उच्च व॑ 

नीच अद्दित, एवर्ढेंच आक्षी क्णतो, वरकरणी हा युक्तिवाद साठसूदपणाचा 

दिसतो परंतु जैन ही जात नब्हें, जिनिश्वरांनीं सांगितलेल्या धर्माप्रमा्े वाग- 
णाय्या छोकांचा एक समुदाय व संघ आहे, अनेक जैनाचार्यनीं प्रचालित 
जातिभेदाविरुद्ध कोरडे ओद्वन जातीभेद मानणास्यांचे कंत्रडे मोडिलें आहे.. 

संयमो नियम: शीर्ू तपो दान॑ दमोदया | 

विद्यन्ते तास्विका यस्यां सा जातिमेद्ती मता ॥ 

सारांश हा कीं, संयम, नियम, शील, तप व दान इत्यादिक सदगुण 

ज्यांचे अंगीं आदत, त्या लोकांच्या समुच्ययाला ज्ञाति असे झटलें आहे.. 

हा माझ्ा स््र्मी आहे अभ्व जेन्हां आपण द्वाणतों तेब्हां त्याचा व आपला' 

घर्म एकच आहे, अरे समजून त्यास स्वर्मी हाणतो, आद्य तीर्थंकर 
वुषभदेवांच्यावे्ी ब्राह्मण द्वा वर्ग नब्हता, ब्ृषभदेवांचे चिरंजीब राजा 

भरतेश्वर यांना ब्राह्मण वर्गाची जरूरी वायटली, ज्ञानाजन, अध्ययन व अध्या- 

पन यांचा घंदा करणारा वगे तो ब्राद्माण वर्ग, वृषभदवांच्यवेत्टीं विद्याजेन 

करून धर्मोपदेश करणारा असा स्वतेत्र समाज नव्हता, त्या समाजाची जहूरी 

त्यांना भासलो द्षणुन त्यां्नी राजवाइ्यावर नागरिकांना बोलाविलें, आमंत्रितांत 

फक्त पुरुषच होत, छुसलछ॒सित कॉवछें गवत ठुडबीत राजदरबारी कांदीं लोक 

आले व दें गवत तुडविणें इष्ट न वाटणारे कांहीं लोक दूर राहिल, दूरः 
राहिलेले लोक विचारी आहत अर्से चक्रत्तीनी ठरविलें, या मार्गे राहणान्यांत 

क्षत्रिय, वैश्य व झद्गहि दोत, यशेपत्रीत देऊन त्यांना ब्राक्षण केलें, आदि- 
पुराणांत ही कथा दिली आह, यावरून (१) वृषभदेवांच्यावे्ीं ब्राद्ाण जात 

नब्हती (२) भरतेश्वरांनी ती निर्माण केली (३) निर्माण करितांना त्यांच्या, 
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गुणाकढ़े पाहिल व (४) त्या कारूच्या क्षत्रीय, वैश्य व थ्ूद्वामधून त्यांची 
निवड झालों, 

गजदस्खारी र्यांना बोलाविलें नच्हत, यशोपवीत धादून परत घर्री 
जाणास्यांची बायको बक्षणी झाडी, 

त्यांवछची विवाइसंस्था विचारांत बेतां विजातीय विवाह होत नब्ह- 

तेच अंसे नाई, आचायाना संग्राइह्क भं्से दुसरें एक साथ नांव आह. 

त्याचा अभिप्राय असा कीं, परघर्मीयाना आपल्या उपदेशानें जैनधमानुयायी 

अनवीत व अशांची संख्या किती झाढा होती ब आजचे जैन द्वणविणारे 
कोणाचे वंशज आंदइत कोण जर्णि १ जाति, कुलादिकांचा गर्व धरू नये असे 

सांगतांनादि आचायोनीं साम्रितर्ले आहे कीं पूवरभवांत आपण कोणकोणत्या 

योनीत जन्म घेतलछा होता कोण जाएँ व यापुर्दे काणत्या योनीत जन्म ध्यावा 

लागणार, हैँ तरी के समजणार १ साराश जन्म कर्माधीन आहे, शरीर स्वभा- 
वतः:-मूछचेंच-अपावैन्न आह, 

यावरून जैनघर्म हा गुणाकडे पाहणारा आंहि, धर्माच्या कसोटीला उत- 
रेल ते धार्मिक, जिनेश्वरांनीं सांगितलेछा धर्म तो जैनधर्म व त्या जिनेश्वराचे 
व त्यांच्या धमाचे अनुयायी ते जैन, 

डॉक्टर अगर वकील होण्यास अमृक अमूक परीक्षा द्यावी लागते, तो 

अम्यासक्रम पूर्ण झाला की त्याख डॉक्टर अगर वकील असे दहाणतात, तद्बतच 

जैन ह्वाणवून घेण्यापूर्वा कांही अटी पाव्ाज्या ागतात व परीक्षछा उतरावें 

लागतें, त्या अदी पुत्या झाल्या व ती परीक्षा उत्तीर्ण झाझढी कीं तो जैन 
होतो, जैन आइवापांच्या पोर्टी जन्मून जैनधर्माप्रमाणें न वागणारे कांईी आढछ- 
तात, तद्बतच इतरांच्या पो्ा जन्मूनद्दि जेनघर्माप्रमाणेँं आचरण असणारेद्दि 

आदढकछ्तात, यामुक्?ेंच जैनघर्म ह आचारावर, विचाराबर व गुणावर अवलूंबून 
राहणारा आहे; तो जन्मावर अवर्ूंबून नाई. 

सोंवछ ओंवछे इत्यादिकांचा शुचिभूततेच्पा दृष्टीने जरूर विचार 
कराया, स्नान संध्यादिक वज्य आदत अंसे नाह; परंतु धर्माची मयोदा तेथेंच 
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आंबबू नये. कपाद्यीं टिव्शा व पोर्टी क्रोधाचा उमाब्य, अशी अवस्था जेये 

असते तेथें टिव्ठा व स्नान ही व्यर्थ आद्दित, 

जैनधरम अखिल प्रागिमान्रांचा उद्धारक आंह, तो सावंधर्म द्दोण्यास 
पात्र आह, तो उदार आंहे, शरण आलेल्यांना तो तारणारा आदे ब तो साबे- 
सर्वाचा-आंदे, हें जैन क्षणवुन घणान्यानीं कृतीनें दाखवावयास पाहिज, जैन 

वहा असे तोंडान सांगावयाचें व जिनमंदिरंंत येण्यास व जिनपूजा करण्यास 

त्यास मज्जाबव कराबयाज् !! पवित्र जिनमंदिर व पविन्न व तारक देव पापी 

लोकांच्या स्पशानें अपवित्र होतात, हो कब्पनाच असझह्य आई, इतरांना 

पावन करण्याची व पवित्र करण्याची शाक्ते अशविद्ीं नष्ट होत अस्ल्यास 

तो घर्म व ती धर्ममूर्ति उद्धारक कशी ! तीर्थकर-पद-दर्शनानें पातकें नष्ट 
दोतात; दशनच धह्ूं दिल नाहीं तर ती नष्ट कशी होणार !! फूल मार्तीत 

पडलें तर मातीलछा फुलाचा वास येतो, फुलाचा ग्रुण मातीच्या स्पशामुद्ठें नष्ट 
होत नाई, तद्बतच पतित व पात्तकीं यांनी पूजा केली तर मूर्ति भ्रष्ट होणार 
नाई; मात्र पूजा करणारा पावन होईल, 

मुनीनीं कोणाच्या द्वातचा आहार घ्यावा, हा प्रश्न त्यांच्या इच्छेचा 

आह, परंतु अमूक पुनर्विवाहित आहेत व तमकयाने इंजक्शन घेतल आहे 

त्यामुद्ठ त्यांना आहार देण्याचा अधिकारच नाहीं, असे क्णणें धर्मसंमत 

नाहीं; विशुद्ध मुनीनीं व्याभिचारो सत्री-पुरुषांच्या हातचा आहार घेतस्याचें 

दाखले पुराणांतरी मिव्ठतात, व्याभिचारांत जन्म झालेल्यांना मुनि होतां येत, 

बस्तुस्थिति अशी असतां अशांना आहार देण्याचा हकच नाहीं हं द्वाणणें धर्म- 

संमत नाई. नव्रघामक्ति व विधिपूर्वक आद्वरदान करून पुण्यसचंय करण्याचा 

सर्वोत सोपा मार्ग आई, हवा मार्ग बंद करणारे धमंतंरक्षक ते कतें ! व जैन- 
'घर्म तरी त्याचा उद्धारक कसा ! 

मुनिआाहार वज्यं, देवपूजेस बंदो व,शासत्रराचनास मनाई संग 
उद्धार तो कसा करून ध्यावयाचा ? यासंबधीं प्रस्तुत पुस्तकांत निरनिराब्या 
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टिकार्णी प्रधंगोचित विवेचन केलें आहे, आज ना उद्चां खन््या तत्वाचा विजय 

होणारच., सत्यमव जयने या तत्वावर अढब्ड श्रद्धा ठेवृन हा प्रयत्न केला आह. 

भगवान महावीर हे एक अनन्य सामान्य धम्मप्रवतेक कह्षणुन अजरामर 
राहिले आहत, सत्यांच्या चरित्राचे स्थूल मानानेंहि अम्यास केल्यास जेनधर्म 
उदार आंदर, तो अखिल प्राणिमात्रांचा उद्धारक आहे, तो मानवधर्म आंह, 

तो व्यवहाय व तो आचरणक्षम आइे, हें जसें दिसूत यते, तद्बतच तो शास्त्रीय 

(:500700 ) आइे, हेदि सिद्ध होते, भगवान महावीर यांच्या जयान्ति- 

दिनादिवर्शी वाचण्यास उपयुक्त अरये छोटेसें पुस्तक प्राछिद्ध करण्याचा इरादा 

आंद; त्यांत क्रांतिकारक भगवानानी कलल्या क्रांतीचे वणन भगवानांच्या 
शिष्यांना वाचावयास मिव्ेल, 

या प्रयत्नांत कोणासहि दुखविष्याचा अगर हिनविण्याचा अश्ाध्य हेतू 

नाहीं, समाजस्वास्थ्यासाटीं व घमंसंबधनासाठीं ज योग्य वाटले ते विचार 

विचारगी वाचकापुें ठेविलें आहत. इंसक्षीर न्यायानें त्याचा वाचकांनी स्वीकार 

करावा, याहि उप्पर या कृतीत जे दोष दिसतील त्यावद्क दयाद्र भावानें 

क्षमा करावी, 
अवगुणग्रहणिेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 

तत:ः तेषां सुखस्य हेतुरह इतिमस्वा त्यज रोपम् ॥३१७॥ 

परमात्म प्रकाशातीरू ही छाया आदि. 

खारांश:--माहझ्या अवगुणामुत्ेंच जर कोणास सुख व आनंद होत 

अधेल तर मी त्यांच्या सुखाच्या आइ कां यात्रे ! माइ्या अवशुणामुद्ठें त्यांना 

सुख व्हावें, यासारखी आनंदाची दुसरा गोष्ट ती कोणती ! माइ्या अगी 

अनक दोष आहत, मला दाष दणारे सत्यवचर्नी अद्वित, तेव्द्ां मी तरी 

स्यांचा द्वष्र कां करावा ! 
करकृृतमपराध॑ं क्षतुमहेन्ति सन्त: 

समाप्त, 
फ्फ्फ्फ्फफ+ 



विचारांत घेतलेल्या पुस्तकांची यादी. 
(१) श्री. समंतमद्राचायेक्त--रस्नकरंढ भावका चार - 

श्री. विष्णुकुमार डोणगांवकर 
श्री. मोहनलाल काव्यती थे --विजयादीका सद्दीत. 
पं. सदासुख जी 
स्व. वा. हिराचंद नेमचेद््--नेमिग्रे थमालछा- 

जैनपअंथ रस्नाकर कार्याछय सुबह. 
पुए6 प्0ं8शाणेत 678 7000708 एए (॥णा [का 7 [का 

(२) श्रावकाचार --अमितगति आचार. 
(३) शरावकाचार- पं. आशाधर. 
(४) ७»... - आचाये पद्मनंदी- 

(०) नद्या द्विदुधर्म--श्री. दिवेकर शास््री- 
(६) भारतोय संस्क्तति--भ्री. साने गुरुजी. 
(७) गांधी -विचार-दोहन -- श्री. किशोरलार मश्नवाला: 
(८) मराटी चाह््याचा इतिहास - श्री, ल. रा. पांगारकर, 
(९) जैनधर्सकी उदारता--पं. परमेशीदास न्यायतीर्थ- 
(१०) जैनघर्म मीमांसा--भाग १ व २ पं. दरबारीछाल, 
(१६१) सत्याघ्ुत--( आाचारकांड ) -- हि 

(१२) हिंदुधर्माचीं मूलतत्वें-अलुवादक श्री. बाकूभाई मेहता- 
(१३) योगसार टीका--ब्र. सीतलगप्रसादजी- 
(१७) मोक्ष शाखखर--पं पत्नाछाछ जनसाहित्याचार्य, 

(१०) धर्म का आदि प्रव्तंेक-स्वामी कमीनंद- 
(१६) समयसार व नियमसार-7]6 ४४०९५ 7800|:8 0 (९ 0४8॥॥५, 

(१७) परमात्मप्रफकाश--पं, कालचंद् 
(१८) समाधिशतक--भ. श्री. शहा वकलछि सोलापूर. 

यात्रदल बरील ग्रंथकारांचा प्रस्तुत लेखक अत्यंत ऋणी आह, या 
शिवाय आणखी विचारात घतलेत्या कांहीं पुस्तकांचा नामनिर्देश केलेला नाहीं, 

भा, 'घ. बं. 

बा, भ्रु, पाटील 



कृतज्ञता. 
या पुस्तकाच्या प्रकाशनास ज्या महाभागांनीं स्वय॑स्फूर्तेनें व माइया विनें- 

तीस मान देऊन आर्थिक मदत केली त्यांच्या नांवाचा कृतशता पूर्वक उल्लेख 

करण, ईं मार्से आद्य कतेब्य अह्ि. 

७७ रु, बाट माणिकचंद इरीचेद शहा हिवरेकर रा, सोलापूर, 

२५ रू, श्री, गुडा राजाराम नागांवकर रा, निपाणी, 

१० रु, ,, रायापाण्णा दादाप्पा पत्रावव्दी रा, घारवाड, 

१०० रु, वेद्य श्रीपल नमिनाथ सोल्यपूर, 

७५ रु, श्री, शट नमचंद हिराचंद शह्दा सराफ या. दौंड, 
१० रु, ,, जिनदास तातोबा जबडे बी, ए. एलएल, बी, सबृजज यावल, 

१०१ रु, ,, आण्णासहदेब उर्फ पायगेंडा छुरगौंडा पाटीकू रा, समडाबी, 

१०१ रु, ,, अनंतप्या भाऊराब ओरवाडे रा, सांगली, 
१०१ रु, ,, श्रीमत आपासादेब देसाई इनगेडीकर, 
१०१ रु, ,, ना. बाठमैंढा धत्रगोंडा पाटील पाचोरे रा, नांद्रे, 

कागदाची दुर्मिछता अमतांहि पुस्तकासाएीं हर प्रयत्न करून कागद 

मिल्ववून देकन व आपुलकीच्या भावनेनें हं पुस्तक प्राछद्ध करण्पास श्रीमहा- 

बीर प्रेस बेठछगांव यांजकट्टन जें सहाय्य मिल्ठालें त्याबद्ल कृतशतापूबंक 

आभार मानितो, बेकगांव येथीक लिंगराज कॉलेज मधील प्रो, बी, ९. चौगुले 
8४. &, यांनी केलेल्या सद्दाय्यावदइलहि मी त्यांचा ऋणी आहे, 

शेचटीं:--जैन व जनेतर यांना जैनधमो्ची स्थूलमानानें कल्पना 

येण्यास अत्यांशानें कां होईना मदत झाली अर्से आढकून आस्यात्ष माह्या 
भमाें साथक झाले, असे मी समजेन, धर्मबंधू, 

बा, थ्रु, पा्टील, 



॥ *॥ 

श्रीस्वामी समंतभद्राचार्य-विरचित 

रतकरंड-शआ्रावका चार 

अध्याय पहिला. 
---छहू3--- 

मडुलाचरण. 

नमः श्रीवद्धमानाय निर्धृतकलिलात्मने ॥। 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्षणायते ॥ १ ॥ 
अन्वयाथे:--( यदिया ) ज्यांवे शान ( केवलशान ) (साहोकानां) 

अलोकाकाशासह्ित ( त्रिलोकानां ) त्रिभुवनांत ' शान देण्यासाठीं ! (दर्पणायते) 
आरश्प्रमाणें काम देतें (“तस्मै?) अशा व (निर्धृतकलिलात्मने) शानावरणादि 
कर्ये धुबून झाकलंढी आहेत ज्यानीं अशा (श्रीवर्धभानाय) अन्तरंग आपणि 
बहिरंग लक्ष्मीनें युक्त श्रीवर्धभानस्वार्मीना (नमः) नमस्कार असो, 

अथे:-प्रंथाच्या सुरवातीस श्रीआचार्य समंतभद्र यांनी मंगछाचरण॑ 
गाइछें आदे. मंगछाचरण करण्याचा उद्देश थोर आदे. हाती बेतलेलें कार्य 

निर्विन्नपण तड़ीस जानें ह्वणून इष्ट देवांचें स्मरण करून अंगीकृत कार्य सफल 

व्हार्वे अशी प्रार्थना करण्याचा शिरस्ता आंह, त्याप्रमाणे आचार्य समंतभद्र 

यांतों या गंथाच्या पहिल्या कछोकांत अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्धभान अगर 
सदी तीर्थकरांच नामस्मरण केले आहे. 

मंगल या शब्दाचा घात्व्थ मंज्पाप व गालयति झणजे 

नाश करणें असा आदे. पापनाशक-विजल्लनाशक व पृण्यदायक मेमत्म- 



5 शत्मकरण्डावकाचीर 

खरण गायिल्याने मनावें परिणाम शुद्ध व कोमल होतात; व स्यामुर्ले शांति 

व सुखाचा लाभ होऊन इच्छित कार्य करण्यास उमेद येते, 

आरशासमोर ठेविलेल्या वस्तूंचे प्रतिबिब आरशांत विकृत न होतां 

जतेच्या तर्देंच दिसंते, तद॒तच केवछज्ञान्यांना अछोकाकाशसद्दित तीनदी 

छोकांतीरू सर्व पदार्थाचें शान दोतें-सर्व पदार्थाचें प्रतिबिंव केवलशान्यांना 
जवेंच्या तर्सें-अविकृत स्वरूपांत दिसतें, 

जिभुवनांतीर नव्हे तर अलोकाकाशांतील सर्व वस्तूचें त्यांच्या पर्यावा- 

6ह केबलशानी यांना-केवलशाना/मुरें-शान होतें, लोक क्षणजे जग 

एआए४7०४९-विश्व व अछोक हणजे या विश्वाखेरीजची इतर पविन्र जागा 

( 578०6 ). कवलशान्यांना सर्व वस्तूचे त्यांच्या पर्यायासहित जे ज्ञान होतें 
ते केवछ वर्तमानकालापुरतेंच मर्यादेत नसते, भूत व भविष्य काव्छाबदलूद्दी 

ल्याॉना शान होत असतें, तीर्थंकर प्रभूंनीं शानावरणादि आठ कमोचा संपूर्ण 

नाश केलेला असतो, त्यांना अनन्तचतुष्टयांचों प्राप्ति झ्लालेली अलंत, अशा 

भीमद्दाबीर-वर्धमान झ्षणजे २४ वें तीर्थकर यांना माझ्ना (मअंभ्रकत्यौचा ) 
नमस्कार असो, अनन्तचतुष्टयप्रासि झणजे अंतरंग लक्ष्माची प्राप्ति व समव- 

सरणादि वैभवप्रातति क्षणजे बहिरंग लक्ष्मीची प्राप्ति, तीर्थंकर प्रभूंना या 
दोन्हीं वैभबाची प्राप्ति झलिली असते, 

या 'छोकांतीछ ' नमः श्रीब्धमानाय ? या वाक््याचें दोन अध संभव- 
तात, (१) वर्धभान-महाबीर स्वार्सीना नमस्कार करितो अथवा (२) श ते 
२४ अखेर बुद्धि-संख्येनें बुद्धि पातत जाणान्या-सर्वहों चोबीस तीर्थकरांना 
नमरकार करितो; अस्से ते दोन अर्थ होत. संख्यनें वृद्धि पावणान्या तीर्थ- 
करांना नमस्कार असो असा अर्थ करावयाचा क्षटल्यास त्यांत वर्तमान, भूत 
व भविष्य कारझीन तीर्थकरांचा समावेश होतो, असे मानणें अधिक सयुक्तिक 
होइंक, तसेंच व्यक्तिशः एलाया तीर्थकरांना नमस्कार न करितां तीर्थंकर 



अध्यय १५ सा. ड् 

पदास पोहोंचण्यास छागणाप्या गुणसमुश्चयांचें स्मरण करून त्यां गुणसमुझ्७ 

यालाय नमस्कार करणेंह्दी अधिक इृष्ट आहे अंसे मानण्यासद्ी कांडी 

हरकत नाहीं, 

सर्वंच केवलशान्यांना अतरंग व बहिरंग बैभवाचरी प्राप्ति होत नसते, 
तीर्धकर प्रभूंगाव या दोन््ही वैभवांची प्राप्ति होते. क्षणूनच आचार्य 
भीसमंतभद्र यांनीं प्रेथारमी आपल्या इृष्ट दवांचें स्मरण करून ग्रंथछेखनास 

घुरबात केली आहे, 

नमस्काराच दोन भेद आहत, (१) भाव व (२) द्वव्य-नमस्कार, 
ज्याल नमस्कार करा!वयाचा त्याच्या गुणाबहुल आदराची भावना धरून 

नमस्कार करण, याल्ा भाव नमस्कार द्वाणतात, द्रब्य नमस्काराछा व्याव- 

हरिक नमस्कार झणतात, 

प्रावक कोणास ह्वणावे ? 
आचार्याच्या या कृर्तीत आवक या शब्दाची व्याख्या केलेली नाहईीं, 

गहत्थी या शब्दाच्या समानार्थी कांही ठिकाणी गह्दीणाम! वगैरे शब्दप्रयोग 

केले आदव्यतात, श्रावक, जैन, णदृस्थधर्मीय हझणजे कोण यांची स्पष्ट 
व्याख्या केलेली नसल्यानें इतरत्र तरीया बब्दांचें स्पष्टाथ मिछतात काय 

हैं पाइणें जरूर आहि, 

पंडित आशाघरकृत सागार धमाम्तांतील अध्याय पहिलछा छोक 

संख्या १५ यावरील टीकेंत ' को इसौ श्रावकः भ्रणोति गुवादिभ्यो धममिति 

भावक; देशसंयतः ” अशी टीका आढइढ झ्ालर्ी, स्व, वा. पं, निटवे यांनीं 

याचे भाषांतर पुदीलप्रमाण केले आई, “ जो गुरुपासूत मिव्ठालछा उपदेश 

प्रवण करितो तो श्रावक होय, ?? ( पह्या पान ३९ ) 

सागारघमामृत अध्याय पह्टि् छछोक संख्या १७ था पं. निटवे 

यानीं खालीलप्रमाणें अथ दिला आदे.:--- सम्यग्दर्शनासह्ट आठ मुलगुण 



ध- रत्नकरण्जुशायकासार 

पाछणारा जो श्रावक तो दाशनिक होय. दर्शनिक श्रावक जेब्हां अणुवतें 

पाऋ्रद्यो तेब्दं तो अतिक होतो, अतिकच जेब्दां त्रिका७ सामायिक करितो 

तब्हां तो सामायिक या नांवाच्या तिसन्या प्रतिंमचा अधिकारी होतो, या 
प्रमाणेश्र पूब॑पूर्व प्रतिमेंतील ग्रुणांसह बरच्या वरच्या प्रतिमिचा स्वीकार करणारे 
जे श्रावक त्यांचे ११५ भद अहेत. ते हेः--(१) दर्शानिक (२) अतिक 
(३) सामायिक (४) प्रोषधोपवासी (५) सचित्तत्यागी (६) दिवमैथुनत्यामी 
(७) ब्रह्मचारी (८) आरंभत्यागी (९) परिग्रदत्यागी (१०) अनुमातित्यागी 

(१६१) उदिश्त्यागी, आचारामष्यं ऋमाक्रमानें वाढ-प्रगति-होण्याकरितां ई 

११ भेद मानण्यांत आलि आदत, 

या ११ प्रकारच्या श्रावकांच्या भेदायें (१) जधन्य (२) मध्यम व 

(३) उत्तम असे आणखी तीन पोठभेद मानिले आइत, एक ते सहा अखेर 
प्रतिमाधारी आवक ते “जघन्य ? होत, सात ते नऊ अखेर प्रतिमाधारी श्रावक 

ते ' मध्यम ? होत व शेवटच्या दोन प्रतिमाधारी भ्रावक ते ' उत्तम * होत, 
(समंतभद्र आवकाचार अध्याय सातवा यांत भावकांच्या ११ प्रतिमेबदल 

विवेचन केलें आह, ते पहाण्यांत यावें ). जैन कोणास द्वाणावें ! जिन अगर 
जिनेश्वर हे ज्यांचे उपास्य देवत आह, ते जैन द्वोत, क्षणजे जिनांचे जे मक्त 

अगर अनुयायी असतात ते जैन होत, 

धर्मोपदेश करपण्यायी प्रतिज्ञा 

देशयामि समीचीन धमे कमेनिबहेणम् ॥ 
संसारदुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तम खुखे ॥२॥ 
अन्यया थे;--(यः) जो (सत्वान) जीवांना (संसारदुःखत:) संसार- 

दुःखापासून सोडवुन (उत्तमे) उत्तम (घुले) सुखामध्यें (घरति) ठेवते 

(समर ) त्या ( कर्मनिबईंणम् ) कर्मचा नाश करणाय्या वे ( समीचीन ) 

छत्पा यथा ( धर्म ) धमाचा ( देशयामि ) मी उपदेश करतो, 



अध्यक्ष १ लॉ. प् 

अथे;--श्रीसमंतमद्राचार्य झणतात कीं, मी अशा धर्माचा या प्रंथा- 
मध्यें उपदेश केल्य आइे कीं, जो धर्म पंचपरिवर्तनरूप संसार, देव, मनुष्य, 

तिरयच व नारक या चार गतिरूप सेखराचा नाश करणाय आदे. जो धर्म 
स्वर्ग अगर मोक्ष प्राप्त करून देणारा आह, जो धर्म-समीचीनं-प्रत्यक्ष व 
अनुमान यांम्ध्यें गेरमे न आणणारा आंहे, जो घर्म अवाधित भाई, जो 
धर्म कर्मबंधनें नष्ट करणारा आदि-नरक-विर्यचादि-गर्तीच्या परिभ्रमाणांतून- 

फेन्यांतून-आत्म्यात्य मुक्त करून त्यास अविनाशी व अर्तीद्रिय मोक्षयुखाची 
प्रात्ती करून देणारा आहे, असा धर्मच खरा धर्म होय, 

व्यवद्ारांत आपण नेहमी “बम” हा शब्द उपयोगांत आणतो व या 
शब्दाचा दुसन्यानीं केलेला उपयोग ऐकर्तों, भिक्षेकरी “धर्म वाढा ” क्षणून 

करूण व आत॑ स्वरनें हांक मारतो, त्याला मूठभर धान्य दिलें कीं ' धर्म 

केला ! अं आपण हणतो, या व अशा अर्थी वापरलेला शब्द हवा खरा 

धर्मबाचक व धर्मदर्शक शब्द नब्दें, 

मनुष्य, देव, तिर्येच व नारकी या चार गतीमधध्ये हा जीव सारखा 

अमण करीत असतो, यामुद्ठं त्यास अखंड, अविनाशी व शाश्वत सुख मिछत 

नसत, स्वगोत-देवलाकीं- देवयोनीत - दवयतात जन्म बेतल्य तरी तेथील सुख 

शाश्वत नाहीं, ते सुख अनंत सुख नत्ते, कारण त्या सुखाचा कांदीं काब्ठानें 

अंत-शेवट- व्हावयाचा असतो, मनुष्य देहांतील योनीतील- सुखाला तर 

आव्ववाच्या पानावरील पाण्याच्या थेंबाची उपमा दिली जाते; कारण तें पान 

किचितही बान्याने हाललें व पानाला नकब्घत जरी थोडासा धक्का बसा तरी 

पानावरील तो पाण्याचा बिंदू पट्ून जाऊन, पानाची 4 त्याची ताथतूठ होते, 

तद्बतच संसारांत मिल्ठणारे सुख क्षणिक, क्षणमंग्रुर व विनाशी असते, सुखाचा 

नाश होणें याचा अथच असा कीं त्याच्या पाठोपाठ दुश्खाचा प्रवेश होगें, 

यांमुकें है संसार खुख व दु!।खमिश्रित आह, आज पृत्रजन्साचा आनंद 
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ब्यावा व चार दिवसांतच त्याच्या म॒त्युमुक्ें दुःखाचा डोंगर कोसत्यत्रा, असा 

ह। सुखदुःखमिश्रित संसार आइहे, 

संसार या शध्दाया अथ. 

ज्या कारणामुक्ें प्राणी-जीव-नारक्री, तिरयेच, मनुष्य अगर देवयोर्नीत 
जन्म घेतो त्यास * भव ? अर्थात् संसार क्षणतात, यावरून संसार द्वाणजे 

नवरा बायकोचे अगर अशाच लोकांचे एकत्र रहें व खा्णेंपिणें हें नब्दे 
तर * मव ” संसार द्वाणज नारकी आदि चार योनींत जन्म ध्यावयांस रछाग- 

णांर कारण अगर कारणें, या कारणांतून सुटका करणारा झणजे मुक्ति देणारा, 

तो धर्म दवा “भव ! अनादि व अनंत असल्यानें * संसार अपार ? आई अर्से 

झटलें जाते, या * भवात्ग ? समुद्ररूप मानिलेे असल्यानें “ भवसागर ! असे 

स्थास हणतात, समुद्राच्या पोठांत अनेक चिजा अदित व या “ भवाच्या ! 

पो्ांत जन्म, जरा व मुत्यु असल्यानें “ भवा ! छा समुद्ररूपी मानिलले आहे, 

शिवाय संसारांत जें सुख मित्रतें ते क्षणिक, क्षणमंगुर व विनाशी तर 

असतेच परंतु तें इंद्रियजन्य असतें क्षणज्रे त्या सुखाचें शान नाक डोक़े व 

कान इत्यादि अवयवांच्या साहाय्यानें होते, घ्मामुब्ं मिव्णांर सुख अनंत, 
अविनाशी व चिरंतन तर असतच परंतु तें इंद्रियजन्यहि नस, 

मनुष्य, देव, तिर्येच व नारक या चार मर्तीत भ्रमण करणान्या 

जीवांना या फेरीच्या-परिभ्रमणात्या दुःखांतून काढून त्या जीआछा अन॑त 

व अनिवाशी सुख देण्यास समथ अशी जी चीज त्याला धर्म द्वाणतात, 

धर्मामुछे या चार गठीतील परिभ्रमणाचा शेबट होतो, जीव-आत्मा फिरून 

जन्म घेत नाई झणजे तो जन्मजरामृत्युआदीच्या तडाक्यांतून सुटतो. 

धर्म दी चीज अश्षी नाहीं कीं जी वाटेछ ती किमत देऊन बाजारांत 

बिकत सिलठते, धर्म ही चीज दुसम्यात्य देतां येत नाई किंबा वी दुसन्यांकड्ून 
ससनवार क्षणून आणतांदी येत नाहीं. धर्म डी चीज़ देवव्ञांत नाहीं, वीं 



अन्याय है ले, छ 

ठिकाणी नाहीं, ती अमीत नाही, अगर वाष्यांवही नाहीं, बरीर ठिकाणीं 

जावें व लिश्यांतून अथवा पेटीतून भरून आणाबी अशीं ही चीन नब्हें, 
पृक्मजुद्धीने व सूक्ष्मह्ीनें घसे समजून घेणें जरूर आह, सूक्ष्मबुद्धीवानच 

धर्म साथ्य करितो, डोके झांकून थ अंद्धअद्धेने बागणान्याकट्ून धर्महानी 
होते, 

उपवासब्रतादिकामुद्ठें, कायाक्लेषामुठं, तीर्थकरपूजेमुछें, घरादायावा 

त्याग करून बनाचा आश्रय केल्यामुद्ठें व तीर्थकर सहसख्रनामाच्या जपामुद्धे 

धर्मप्रात्ति होत नसते, 

घमं विकत मि्ठत नहीं, तो मायून आणता येत नाही, तो देवब्ठांत 
नाहीं, तीर्थार्च ठिकाणीं नाहीं, उपवासादिक बतामुठें व घरादाराचा त्याग 

केब्यानेंद्ी तो मि्त नाहीं, तर मिठ्ता तरी कोठें ! असा प्रश्न साइजिकच 

उत्पन्न होतो, 

आत्म्याचा स्वभाव धर्म आहे, इतर सर्व वस्तुबदल आपलेपणाची 

भावना सोहड्टन निर्ममत्व होणे व आत्म्याच्या स्वरूपा्े बास्तविक-खरे-शान 

होगें है आत्याचा स्त्रभाव घर्म आंह ब त्या स्वभावाला तो कशानें 

पोह्दोंचगार ! उत्तमक्षमादि दशलक्षणघर्म व रत्नत्रयधम यांवें सम्पस्शान 
झालें व रागादिक कषायांवून जीव मुक्त झाला व वीतरागरूपाला पॉचला, 

हणजे मग मंदीर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप वरैरे बौरे सर्वही धमरूप 
होतात, शुभराग झाल्यास पुण्यबंध व अशुभराग जझाल्यास पापबंध द्ोतों; या 

दोन््ही अवस्था जीवनमरणाच्या फेन्यांतून मुक्त करण्यास समथे नाहींत, पाप 

व पुण्य या दोद्दोंचादी बंध नझणें, झमजे बीतरागपदश्रप्ति-कझ्णजेच घर्म व 

झणजच मोक्ष द्ोय, 



थ स््नकरफशावकायारं 

घमोच्या इतर व्याख्या- 

महामास्त-शांतिपवे:--- 

घारणादमेमित्वाहु धमैणा विधृता प्रजा: । 
यः स्था्प्रभवसंयुक्त: स घमे इति निश्चयः ४ 
प्रभवार्थ द्वि भूतानां धर्म: सृष्टः स्वयंभवा । 

मद्दाभारतांतीरू या धमोच्या दोन व्याख्या व आधचार्या्नी केलेली 

व्याख्या- संसारदुःखत; सत्वान् यो धरव्युत्तम सुखे !--यातील धु-घरणें 
हा शब्द अत्यंत महत्वाचा आह, आत्मकल्याणाकरितां धर्म आचरणांत 
भाणणेचा आहे. प्रत्येकानें आत्म-कल्याणासार्दी घड़पड की दाणजे त्यांत 

जगाचें कक््याण समाविष्टच इंतें, 

धर्माचे भेद. 
धर्माचार व लोकाचार धर्म असे धर्माचे दोन भेद मानिके आहत, 

इिंदुधर्मौत यमरूपधम व नियमरूपधरम असे धर्माच दोन भेद कल्पिल 
आहत, यमरूपभाग हा शाश्रत-न बदलूणारा घम आंहे, यालाच धमोचार 

धर्म झटठल्यास बावर्ग होणार नाई, नियमरूप धर्म हा देश, काल व परिस्थि- 

तीवर भवलंबून असतो व तो बदुलूणारा-परिवतंनक्षम आंहें, यम झणजे 
घममातील त्रिकालाबाधित सत्यभाग, उदाहरणाथ अहिंसादि पांच धर्म, संयम, 

दानादिनतें, नियमरूप धर्म ढाणजे स्नान, संध्या, देवपूजा, खाणें-पि्णें गंध 

लवण, इजामत करणें व जानवें घालणें इत्यादि इत्यादि, या भावकाचारांत 

नियमधमाे वर्णन फारसे नाहीं. सागारधर्मामुतासारख्या पुस्तकांत नियमरूप 
धमांचें बेंच वणन आई; ई या दोन्द्दी ग्रेथार्च स्थूछ निरीक्षण केल्यासदि 

दिसून येईल, शाश्वत व अशाश्रत असे दोन भेद जगांतीक सर्ब घ्मोत दियून 
बेतात, यमधर्माकड़े दुलंक्ष होऊन जेब्धां नियमधर्मांचा बाह्यविधीचा-कर्म- 
कांडाचा -बडेजाब माजविल् जातो व बाह्यविधीनाच धर्म असें समजलें जातें, 
त्याबेढी समाजाचा हाथ होतो, उम्राजाब्या हासामुक्े घर्मग्छानि होते. 



अयायं हे सं. हि 

घर बुड़ण्याची ओरड ?? 
शेंडीच्या ऐवजी टाल ठेवण्यानें, कछेदार मिश्ञा न ठक्तां तथा काहूज 

टाकल्यानें, आडव्या गंधाव्या ऐवजी उभा गंध छावण्वानें, जोक्धाच्या ऐजर्जी 

बूट बातस्थानें, घोतराण्ेबजजी विजार घातस्यानें व अश्राच अनेक बाह्य व 

दृश्य गोष्टीकड़े पाहून धर्म बुडाल्य अशी द्वकादी नेहर्मीच होते, घर्म पोशाखांत 
नाहीं, धर्म खाण्यापिण्यांत नाहीं, घम स्नानावर व हजामतीबर अवलंबून 

नाई, घ॒र्म पोशाखांत अगर खाप्यापिण्यांत नाहीं, या विधानाबदछ सनातनी 
गहजब उडवतील ब ह्णतील की पुरुषांनी घोतर सोहन डुगड़ें नेखार्दे 

अगर बादेल ते खाबं, अंत आम क्षणतों, अरद्िसादि सत्य, चिरंतन व 
यमरूप धर्माच पालक वाटेल ते खाणार नाईत, हें आश्ञमी सांगाबयासच 
पाइिज अ्से नाई, 

वियाद्यादि बाबी यमरुप कीं करे ? 
अगदीच प्राचीनकाछीं आजकालचे विवाइचे निबरध नव्हत, बहिण व 

भाऊ यांचीं ल्मे होत, पुढें हवा प्रचार थांबछा, सम्रोत्र विवाहद्दि बेद पडछे, 

मुसलमान धर्मात एका पुरुषान एकाच वे्ीं चारपेक्षां अधिक ख्यांशी 
लग्म करणें निषिद्ध ठराबेले, खिश्वनन घम।नें एकावे्ी एकच बायको 

असावी असे ठर॑बेंलें, हिंदु व जैनधमोनें जरूर तर एकापेक्षां अधिक स््रियांशी 
लग लावण्यास परवानगी दिली, जैनधर्मातील मान्य पुराणांत अनक जातीच्या 

अनेक र््रियांशी सम्राटांची लग झाल्याचे दाखले मित्ठतात, अनुलोम पद्धत 
नष्ट झाली, अर्थी अनेक स्थित्यंतरें झा्ली आहत, इिंदुधर्मोत पराशरव्मृति 
कलीकाब्ठांत मान्य झाली व पुर्नाववाह्यला मयोदित मान्यता मिठाली, मौंजिबं- 
धघनांतदी असाच बदल झाला अइ्दे, पूर्वी मुलीचेद्दी मोजिबंधन होत अंस; हल्लीं 
होत नाई. श्राद्ध, पक्ष याही बाबतींत मतभेद उत्पन्न झाले आदत, साशंश है 
बाह्मघर्म-लोकाचार-नियमरूप धर्म आहत, ते बदछले आहत व बदलतही 
राइतील, या परिवतनाला धम बुडाला असें मानणे झणने धर्माचा आत्मा 
काय अहे यातें सम्परशान न झाल्याचें ६ इश्य आह 

बे 
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जैथें उदारता हे, जेयें प्रेम भाहे, जेथे उममाव आई, जेब अ्हिं- 

खादि धमावें पालन आंदे, जेयें संयम आइे, तेथें धरम आदे, सर्व प्राणिमात्रांचा 
उद्घार करण्याच सामण्य ज्यांत आहे, त्याला धर्म हाणानें, पापी जनांचा 
उद्धार करणाय्या शक्तीत्म घमे क्षणावें, पापांना विरोध करणाव्या शक्तीछा 

धर्म हणावें, ज्याच्या राव्यांत उख्ननीच, काछठागोस, गरीब-श्रीमेत इत्यादि 
इत्यादि भेदभावांना जागा नाहीं, त्याला घम क्षणवें, जन्म देहाबर, कपद्या- 
बर, जन्मादिकावर अवलूबून नाहीं; तो आत्मिक आह, तो मानसिक आए, 
कोणताहि मानवप्राणी जन्मतः पवित्र नाहीं, भीमंत आरईबापांच्या पोर्ट जन्म 
बेणारे 4 वालपणांतीरू सर्व घर्मतस्कार झालेले अनेक पापमार्गी झालेले ब 
या उलट गरीबांच्या व दुष्टांच्या पोर्टी जन्मास येऊन सन्मागोनें वागणारे 

नेहमींच पाते, ज्याचा आत्मा भुद्ध तो घार्मेक. स्नान करणारा झुद्धाच आहे, 

असे नाह, जैनधर्म सर्वोचा उद्धारक आंहे. पातितांचा तो उद्धार करितो, 

पतित म्दणून त्याच्या उद्घाराच्या आड येत नाहीं, अनाथ, दरिद्वी, व बांधव- 
दीन ब सम्लाट या सर्वोकड़े जैनधर्म सारख्याच सदय नजरेनें पाहतो; म्हणूनच 
जैनघर्म सायेधर्म सोचा घर्म-तारक अहि, असें म्हटलें जातें, 

घर्मा्थें उगमस्थान कुठें भाह्दे ? 
अमूक कृत्य दीच सत्कृर्त्य व बाकोर्ची दुष्कृथ, असेच कां मानाव- 

बाचें ! धर्मा्चे उगमस्थान कुठें आह ! धर्म ही बाजारांत मित्रणारी चीज 
नब्दे अगर प्रथ्वीन््या पोटांत समुद्राबर अगर आकाशांत स्यायें वास्तन्य आहे १ 
त्यावें कास्तव्य तरी कोठें आदे ? त्याचा आकार कसा अहे ) त्वाचा वर्ण 
काय ! इत्यादि शंका येणें स्वाभाविक आाहे, ईश्वराचे अस्तित्व मानणारा 
घामिक व न मानणारा नास्तिक, अर्से कांहीं क्षणतात, परलछोक आई असे 
मानणरे कांहीं व ते न मानणारे कांहीं आहत, अशी मतमतांतरे आहत, मग 
भर्म कशाछा क्षणावें ? ब तो असतो तरी कोठें १ चोरी करणारा खरा चोर 
की जमांतीकू संपत्तीचा बहुभाय आपस्या यर्थे ठेबून दुसन््याची उपासमार 
करणारा खरा चोर १ 
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को5य धर्मेंः कुतो धर्मः । 
धर्म ह कोण अदि ! कठलछा आई ? व वो कुटून आलम $ अंसा प्र 

भीष्माचायारे विचारछा गेला होता, अंसे महामारतांत खिहिडे आदे, भीष्मा- 

चायानी या अयघढ़ प्रक्षाें फारत थोडक्यांत पटणारें उत्तर दिले आहे, 
४ मतिभिरुष्ठतम ?, बिचारी व्लेक विचार कारितात व चिंदन करून अमूक 
चांगलें व अमूक अनिष्ट असें दरवितातव, याढाच घर्म व अधर्म अर्से आमिर 
जतें, अस भीष्माचार्योनी उत्तर दिलें आह, अधांतू धर्म हा ब्ुद्धिवंताब्या व 

शानबंताब्या विचारांत आहे. ते बुद्धिप्रधान आई, मतमतांतराया जो गल्बला 
पहावयास मित्ठतो, त्याें मूल्ही या बुद्धेवादांतच आहे, काठ, वेत्ठ वे 

परिस्थितीच्या प्रभावाचा परिणाम त्यांच्या विचारसरणीवर झालेछा असतो, 

ब त्याप्ु्ें मतभदास अवसर मिततो, मूठचा वैदिकधर्म म्हणजे यशप्रधान 
हिंसाधर्म, नंतरच्या ऋषीमुर्नीना व विचारवंतांना अर्द्साधमंच श्रेष्ठ बाथला 

व वैदिक घर्माचें स्वरूप पार बदछून टाकण्यांत आलें, निरनिराब्या विचार- 
बेतांनीं स्वतंत्रपण विचार करावा व ते विचार विचारबंत मंडव्यपुदें मांडाबेंत 
व मेडल्ठ जे मान्य करील त्याला धर्म असे मानावें, अशी प्रथा पहून गेली, 
या बचनाला प्रामाण्य द्वेण्यांत आलें व चचन-प्रामाण्य-घमं अस्तित्वांत 
आह, ' दृष्टिपूत न््यसेत्पादम् वसत्मपूत पिबेजलमू, ' निरखून व पारखून पु 
पाऊल टाका, प्रत्येक पाऊल टाकतांना डोछे उघडे ठेवा, भल्तेंच करूं 

नका, पाणी हैं शुद्ध आई, तें आरोग्यदायक व जीवनपोषक आई; तथापि 

तें पितांनाही बस्तरगाछ करून प्या, नर्दोला अगर तब्याला तोड़ लाबू नका. 

शुद्ध, आरोग्यदायक व जीवनपोषक असे पाणी जरी भाहे तरी तें पितांना 

बिचार करा, बिचार करणें क्षणजे बस््रगाव्ठ करणें, वस्मगार करण्याया 

विचार मनांत आरूा की ते दोषी आहे की निर्दोषी आई १ किती प्यार १ 
आतां प्यावें की मग प्यावें ! धंड प्यावें की गरम करून प्यावें ! इत्यादी 
इत्यादी विचारांची मालिका लागणें अशक्य नाहों, पाणी पिताना विचार 
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करा असे सांगितलें परंतु आधी स़तानुगतिक इवरांच्या बुद्धीचे गुलाम बनकों 

आहत व स्वतंत्र विचार करण्याची बुद्धी सोड़न दिली आई. बस्रपूतम 

पिवेज्मछम या वचनावर अंघश्रद्धा ठेवून चाछले आहोत, आजन्म जीं जी 

कृत्यें कराबीं छागतीर तीं विचारपूर्वक करणें, पाऊछ टाकतांना डोछे उघड़े 
ठेबून टाकर्णे, यालाच धर्म क्षणतात, स्नान करणें, देवपूजा करणें इत्यादी 
कृत्यांतच घमम नाहीं. चोबीत तास व आजन्म विचारानें वागणँं झणजेच 
घर्माचरण; तें आचरण अंमरछांत आणणाशच खरा धार्मिक. केवलशान्यॉर्नी 
श्रुतकेयकीनी व आवार्यनी विचार करून जें इष्ट व ग्राह्म झणून सांगितले 
अह्ि ते नवीन विचाराच्या वान्यावरोबर उड्डन जाण्यासारखें नाहीं, तें उड्न 
जाणारें अंत तर तें उल्न जाऊं नंगे द्ाणून घेतलेले भ्रम व्यर्थ आहत. 

वान्यासरशी उद्धन जाप्यासारले ते विचार असछे, उड्न जाणें हाच त्यां 
विचारांचा धर्म असल्यास त्यांचें जतन तरी कां करावें ! ते तर्स नाईत 
हाणुनच त्यांना अनादी व सत्य क्षणतो, 

खरा विचारी कोण ! 
विचार करून पाऊछ टाकावे अगर खश विचारी विचार करून पाऊल 

टाकती, अंसे म्हटल्यावर खरा विचारी कोण १ द्वा प्रश्न साइजिकच उद्भवतो, 
पूरारजित विचारसंपर्तीतीझ दोष काढून ठाकून ती शुद्ध करुण्याचा ब ती 
बाढदीस छावण्याचा प्रयत्न करणाराच खरा विचारी द्योय, पूर्वीच्या विचार- 

वंताब्या विचाराक्डे खरा विचारी कडछषित ननरेनें व दूषित अदानें पाह्मत 

नाहीं, कारण त्याला जपून विचार करूनच पुढें पाऊछ टाकावयाचें असर्ते, 
पाणी शुद्ध अस्त व जीवनोपयोगी आह, असे जरा असलें तरी तें तो गाकूनच 

पितो, पृजोर्जित विचार झुद्ध असछे तरी ते छुद्ध आहत कीं नाई, हें पाइष्या- 
साठीं तो आपल्या बुद्धीचें व विचाराचे बल्र॒त्याल्या छावुन पारखतो. पूर्व 

विचारांच्या देटालण्यासाठी तो हेशछणी करीत नाई, पचनप्रामाष्य व 
बुद्धीछा पटलेले, अशा दोन कारणांमुक्ठे भ्रद्धा हढ होते, विचारपूर्वक ठेबलेली 
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भ्रद्धाब खरी श्रद्धा, अंधक्तिमुकें ठेवलली श्रद्धा खरी भ्रद्धा नव्हे, सारांश सद।- 
चारसंपन्न जीवन हणजेच शाश्वत धमो्चे पालन दोय, शाश्वत घर्मच झणजे 

सनातनी धर्म; व धर्म अनादी आंदे, असे मानमें क्षणजेच धर्म शाश्वत आहे, 

अरे मानणें होय, या सदाचाराछा कोणी अनादी, कोणी शाश्वत व. कोणी 

सनातनी क्षणोत्त, 

जैन व द्विदु विचारसरणीतील साम्य, 
हिंदुधमोतीक भक्तियोग, शानयोग व कर्मयोग अथवा भ्रद्धा, शान व 

कर्म हणजेच जैनधर्मातीलू सम्यग्दशन, ज्ञान व चारित्र हीं होत, चारित्राल 
-कर्माला-भ्रद्धा व शान यांची जोड पाहिज, श्रद्धाहीन व ज्ञानहीन चारित्र- 
कम है चरित्र नव्हे. मुनीना आहारदान विधि व श्रद्धापूर्वक थ्ार्वे असे झटलें 

आहे- विधि क्षणजे ज्ञान, व्रत, यम व॑ नियम यांच्या व्याख्या, स्वरूप वा 
लक्षणें पाहतां त्यांत भद्धा व ज्ञान यांना महत्वाचें स्थान देण्पांत आछें आहे. 

विशिष्ट हतून व श्रंद्धने अत घेतलें जातें व त्यावें पालन-कर्म-चारित्र-सांमाछलें 

जातें. देवाला नमस्कार घालावयावा आहि, ही भावना धरून केलेला 

नमस्कारच खरा नमस्कार आह. देवक्कासमे।र जावें व ठेंच लछागून पडार्वे व 

द्वाणावें को मी देवाला नमस्कार घातलछा, या दंडब्तांत श्रद्धा नाहीं व ज्ञानही 

नाई झणुन ठेंच छागून पडण्यावें दंडब्नत खेर दंडत नहव्दें; द्णूनच श्रद्धा, 
ज्ञान व कम या तिन्हींचा गोड संयम व मिलाफ ज्ञाला पाहिजे- या तिन्दीच्या 

संयोगामुक्ेंच मोक्षमार्ग दिसणारा आहे, 

सारांश घ॒र्म या शब्दावा अर्थ अगर व्याख्या सकृदरनी मिन्न दिसत 

असल्या तरी भावार्थ व परिणाम एकच भादे, धर्म क्षणजे सदाचार अशी 

सुट्सुटींत व्याख्या केल्यास ती चुकीचीच होईल असे नाहीं. सदाचारांत 
कोणकोणत्या बात्री येवात व सदाचाराच्ा विकास कसकसा करीत जाता 

याबइल गुणवतांत व शिक्षात्रतांत बिस्तारानें सामितर्लें आह. सल्लखना अगर 
सम्राधी ही गृहस्थ धर्मोतील सदाचाराचा कछस आदे. मुनिधर्म हा गृइस्थ- 



श्छ इत्तकरच्डक्ावकायार 

भमोची पुदची पायरी आदे- मानवी जीवाया विकास करण्यासा्टों हिंदुधम्यंत 

ब्रक्षवरयांद चार आशभमाची व्यवस्था केछी आंदे, अणुब्तें, गुणवर्ते, 
शिक्षात्ते व. भावकांच्या अकरा श्रतिमा, यांचाहा हेतु मानवी मनाचा 

विकास करीत करीत त्यास मोक्षमार्ग प्रवृत्त करण्वाचाच आह, हें विचारांती 
कदछ्वून येणार आह. 

घू-घारण करणें-या धातृपासून धर्म शब्द झालछा जादे, व्यक्ति व 

ध्यक्तीचा समुदाय जो समाज, त्यांना स्थैर्य देणारी व त्यांचा अभ्युदब आणि 
उत्क्ष करण्यास समर्थ अशी चीज घर्म आह, समाजांत अधार्मिक बृत्ति माजली 

तर कोणाछाच आप्ल्या चित्त, वित्त व जीविताबहल शाश्रति राहणार नाही, 

चित्त, वित्त व जीवित यांना शांश्रति देणें क्णजे समाजांत स्वैय॑ उतन्न 

करणें, स्पैयं व ध्ाश्वति उत्पन्न करण्यास हिंसादि पांच पातकें ब्य करे, 
सेयस, दान व समताभावादिकांची वाढ़ द्ोणें जरूर आह. 

अदिसादि पांच पुण्य, संयमादि चत॑न, यांना शाश्वत-सनातन वे 

अनादी धर्म असे हाणतात, बाह्याचार हा शाश्वत धर्म नव्हे, तो परिवर्तनशील 
आह. 

दुसय्या एका लेखकानें धर्माची ब्याख्या केली आंद ती अशी;-- 

* घारणात् धमम; ? सबे समाजाची ज्यानें घारणा हंते, तो धर्म, धारण कोणाचे! 
मानवग्राणी हवा सब प्राण्यांत थोर आह, थोरबी बराबर जबाबदारी येते, 
यायुद्कें मानवी प्राण्यानें सर्वोची सुब्यवस्था लछावाबयाची आह, मानवानें 

मानवार्शी, पशुपक्षा्शी व इतर सर्वे चराचर वस्तृर्शी करे वागावयावें हें 
ठरविणें जरूर आई, मानवी प्राणी भेष्ठ झ्रणून त्यावर ही जबाबदारी आह. 

अखिल प्राणिमात्रांची बरोबर ज्यवस्था छावावयाची पझाह्यास काय 
काय केल्याने व काय काय न केस््याने ही व्यवस्था बरोबर होइल, सर्वोचा 

उत्कर्ष दोईल, सर्वाचा अम्युदय होऊन लव सुखी राहतील; याया विचार 
क॒तेन्य आह, या विचारससुश्यालाच घममं असे झटकें जाते, या विचार- 
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समुख्याचा सार ऋण॑ज सदायार- हिंठा करूं नका, चोरी करूं नका, 

खोरें बोदू नका, परख्रीचा अमिलाष घरूं नका ब भलता परिप्रह वादवूं 
नका, म्हणजे सर्व खुला होतीछ, हा स्थूल घर्म आदे, या घर्माचा विकांस 

कसा होईल, मानवी प्राष्याची या घर्मावर भद्धा कशी बसेछ वया पांच 
पातकांचें मूल कशांत आहदे, इत्यादी कार्यकारणभावांचाही विचार झाला- 
रागद्वेषादी षड्रिपु हे पांच पातकांच्या मुछाशी आहत, असे आढकून 
आल्योनें है पड्रिपु सोड्न देण्याचा उपदेश झालहा. आपण जे अन्न खातो 

व ज्यांच्या सहइवासांत वागतो, त्याचा व षडरिपूंचा कांदी संबंध भद्दे ! 

याचा विचार करितां, अन्नांत कांद्दी अन्न साविक व कांही राजस व कांईी 

तामस आहे असे अनुभवास आब्यानें अमृक् पदाथे वर्ज्य व अमूक ग्राह्म 
अंसे सांगण्यांत आलें. संगतोच्या परिणामात्री कह्पना आस्यानें सत्संगति 
घरा, असा उपदेश झाला- मालक$ची कल्पना रूढ झाल्यानें पशक्याचें घेऊं 
नका असे सागणे, समाज व्यवस्थेच्या दृष्टीन जरूरच झाले, विवाह संस्था 
अस्तित्वांत आली व विवाह्य्चें पाविश्य राखण्यासाठी परचल्नीचा अभिरष 

अधम आह, अं सागण्यात आलें, एकानें खूप संपातेमान होगें क्षणजे 

पर्यायाने दुसन्याल्य दारिश्यांत ठेवणें अगर त्याच्या सपत्तीचा अपदार करें 
अंस हते; क्षणून परिग्रह-परिमाण करण्यास सामितर्लें, “ अती तेथें माती ? 
अगर * अति सर्वत्र बर्जेयेत् ” अशी क्षण ब्यवह।रात आहछी. 

स्थूल इ्सा, चोरी, खोरें बोलणें, परल्लीत्याग व परिमग्रइपरिमाण 

यावरच धर्मात्मे संतुष्ट राइले नाधैत, स्थूल घर्माचा विकास युहस्थाभ्रमांत 

राहूनही करता यावा झणून गुणवत व शिक्षात्रतांची योजना क्षाली, संन्यासा- 

श्रमांत शिक्षात्रतापेक्षांदी कड़क निर्नेष घातले गेल- यहस्थघर्म व मुनिधर्म असें 

दोन भेद पाडिले- वित्रश्षित मयदिंतीरक परिप्रह कमी करण्यासाठी दानाची 
योजना केली व दान व्यर्थ जाऊं नये झणुन सत्पात्र कोण ईं ठरविलें. या सर्व 
विचारांत स्वत+च्या व मानव प्राण्याच्या हिताची काछजी वाहण्यांत आी 
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६ रेत्नेकरण्इआवंकायोर 

आई; व या व्यवध्येछाच धर्म ई नांव दिलें आह. सत्कर्म-सदाचार-सत्य-- 
आचार सम्बस्चारित्र हं, श्रद्धा-सम्पन्दशन व ज्ञान-सम्यस्थान यांवर अधिप्ठित 
असके पाहिजे, यासाठीच आचार्यानी सददृष्ठिशानवुत्त-अंद्धा, शन ब 
आचार-कर्म-या तिन्ईच्या संयोगाछा घ॒मं असे हदलें आहे, 

घर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हें प्रत्येक जीवांच चार पुरुषायथ आदत, 
या पृरुषार्थत घर्माछा अग्रस्थान दिलें आंहि, अर्थ झणजे द्रव्यतंपादन., काम 

था शब्दांत कलाविषयक ब सांस्कृतिक जीवन याचाही समावेश होतो, मोक्ष 
झर्णज आध्यात्मिक स्वारंत्य, 

सदाचारी व सम्मा्गोनें बागुन घन मित्ठवार्वें, धर्मविष्वित काम सेवन 
कराने व शेवर्टी अध्यात्मिक स्वातंत््य मित्ठवार्वे, 

करमवादाचा विचार करितां घर्म प्रण्यांना सांगतो की तुमच्या आत्मो- 

द्वाराची वेछ अद्याप गेलेली नाहीं, पातके करण्याचें सोडा व सदाचारी ब्ह्ा 

हणजे धर्म तुद्यांडा जबढ् करील व आत्मोद्धाराचा मार्ग तुझांला दिसेल, 
यामुक्ेच घ॒र्म ह। प्राण्याचा विरोधी नाहीं, तो पातकांचा-पापाचा विरोधी 
आह, अं क्षटलें जातें व तें सत्व आह. 

पापी मनुष्याक् धममाें ध्येय जी मुक्ती तिव्या पायरीत्र जाण्यास 
सदाचारसंपन्नपेक्षां अधिक काव्ठ व अधिक श्रम लागतील, पाती छोकांचा 

जग्ांत अभावच होईल तर सृष्टीच्या योजनेंत एक मोठोच उणीब भासेल, 
आपणांस आज झार्ेलछा जन्म हवा स्वयंपूर्ण कालुखंड नाहीं, भूतकालीन 

केलेल्या कर्मोर्ची फछें मोगीत असतां त्यांत नथ्या चांगल्या व वाईट कर्मोची 

भर पहणार, भोगाधुद्धे कांहीं वजा जाणार व कांदीची नवीन भर पडत जाणार| 

यापुत्ठे अंतिम ध्येय साध्य दोईपर्थत ते साध्य करण्याची अनेकवार संधि मितठत 

शहणार, अशा प्रकारें सर्व प्राणिमान्नांगना आपला उद्धार करण्याची संधि 

घर्म सतत देत असतो, एकबार पातकी याम॒त्ठे तो जगाज्या अंतापयेत 

प्रातकीच राहोछ, असे घर्म झणत नाहीं, पातक्यांच्या वंशजाला तो पातकीच 
कसा ठरबीर ! 
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घमोयें छह्ूण. 

सद्दृश्व्वानशत्तानि धमे धर्मेश्वरा विदुः । . 
यदीयप्रतननीकानि मवन्ति भवपड्धतिः ॥ ३॥ 

अन्वयाथे;--( घरमेश्वरा: ) घर्माचे ईश्वर-अहन्त मगवान ( सदू- 
दृष्टिशानृत्तानि ) सम्पग्दर्शन, धम्यग्शान, . सम्यक्चारित्राल (धर्म ) 
धर्म असें ( विदुः ) क्षणतात, ( यदीयप्रत्यनीकानि ) त्याच्या उख्ट अछलेले 
मिध्यादशन, मिथ्याशन, समिध्याचारिह्य हैं ( भवपद्धति ) संसाराची बाढ़ 
करणारे ( भवन्ति ) होतात, 

अरथे:--सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान वे सम्यक्चारित्र याँना परमदेज 
तीर्थेकरांनी धर्म असें हटलें आदे, कारण या रत्नत्रयांच्या पालनानें मोक्ष- 
प्राप्ति होते, यांच्या उलठ मिथ्यादर्शन, मिथ्याशान व मिथ्याचारित्र हे अद्वित; 
व त्यांच्या आचरणामुक्ठें आत्मा चार गर्तीच्या पंचपरिवर्तनरूप संसाराज्या 
फेन्यांत सांपट्टन अमण करीत असतो; तो कर्म-बंधनांवून मुक्त शोत नाहीं, 

आचार्य पद्मनंदि यांनीं आपल्या पंचर्विशतिका या अंधांतील उपफासक 
सेस्कार-श्रावकाचार-या प्रकरणांत धर्माचें स्वरूप-लक्षण-पुदीलप्रमार्णे 
दिलें आहे, 

सस्यग्दग्बोधचारिश्रश्नितय धर्ममुच्यते । 
सुक्ते: पंथा स एवं स्थात् प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ २ ॥ 

सारांश:--सम्यपग्दशन, सम्परशान व सम्यक्चारित्र या लिन्हींच्या 
समुच्नयाक्ष धर्म झ्णतात व दे रत्नत्रयच मरोक्षार्वे मार्ग-मोक्षप्रातीनों 
साधनें-आदेत, 

या साधनांचा ड्रपयोम वा या उपायांचें अवरूगन म॑ केछें व मिध्यां- 
मेलिं बागके तर त्याचा परिणाम काय होते  आज़र्य पश्चनादे संनी 
छोक संरे,,रै मधध्यें सांगितरें आह, तो असा;--- 

$ 
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रत्नअयात्मके सार्गे संतरम्सि न ये जनाः । 
देषां मोक्षपर्द दूर मंबेहीबतरों मषः ॥ ३॥ 

सारांश:--रवत्रव आने जे ज्राग़णार नाहींव त्यांना मोक्षषर फार 
दूर राहीक व श्यांना संसारोंत बहुत दीर्घकाछ रहावें लगे,  तेषां मोक्षपद 
दूरमू ' अंेच कां झटठलें आदे १ त्यांना मोक्षपद् कदापि शक्यच नाहीं असे 
न् झणण्यांत कांडी हेतु आदे काय १ तसा हेतू नततां “ मोक्षपर्द दूरम् 
अथवा  दीधेतरों भवः ! अशी दुद्देरी शब्दयोजना केलीच नसती, 

र्नत्रयाशिवाय मोक्षपदप्राप्तीचे आणखी दुसरे मार्ग आहत १ 
असस्यास रट्नत्रयधर्मावांचून मोक्षपद्पासीच होणार नाहीं, अंसे ते कर्से 

इझणतील १ ६० ब्या छोकांत आचार्य पप्ननंदीनी अतरंगतत्व-विश्युद्ध आत्मा 
व अखिल प्राणिमात्रावर दया-बहिरंग तत्व-व. या दोन््ही तत्वांच्या सहकायोनें 
सम्मेलनामुद्धे - मोक्षपात्ति होते, असे झटलें आंद, अंतरंग विद्युद्ध द्वणजे रत्न- 

श्रय नव्दे व केयछ प्राणिसाभावर दया क्षणजेद्दी रत्नत्रय नन्हे, यावरून रत्न- 

त्रयाशिवाय मोश्षप्राप्तीर्ची दुतरी साधने आदित व यामुक्केंच छो, सं, ३ 

मघीरू शब्दयोजना देतुपुरःसर केली असावी अंसें वार्टतें 

अधिरत सम्यरदप्नि. 

पं, आशाघरांब्या सागारधमोमतें स्व. वा, पं. निटवे यांनीं केलेल्या 
भाषांतराचें पान ३७ व ३८ यावर अविरत सम्यग्दष्टि कोणांस झणावें; 

याबदरू उलछेख केला आद तो असा;- 

१० जो इद्वियसुखाब्या विषयापासून विरक्त झार्म नाईीं आणि त्रस 

वे स्थावर जीवांच्या वधापासूनही जो विरक्त शाला नाईी प्र जिनवचनावर 
पूण अद्भधा ठेवितों तो अविरत सम्यग्दड्टि होय, !! 

२ “ हे देवा, जन्ममरणांचा नाश करावा द्ाणून ज्याची इच्छा आदे 

तो अलम्य भशा ठुश्वा पदकमछाची भक्ति कर दे. तुश्याठायों 2४ 
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तैबड़ी हद ठेवृन तो पाशिजि तसा वागल्यास हरकत नाई. कारण, जो 
सम्यक्त्यी शारू, तो आज नाहं काहांतरानें तरी ज्ञानपूर्यक चारित्र पाक्ौलच 
पण त्यांने कुदेवाची मात्र सेवा करूं नये ”? इत्यादि 

वर जे दोन उतारे दिले आदत त्यावरून अविरत सम्यन्दृष्टि होग्यासाठीं 
तीन प्रकारन्या मूढता व आठ प्रकारचे गये सोडलेच पाहिबेत अें नाहीं, 
जिनवचनावर नितांत भद्धा व भक्ति असमें, हीच काय ती कखोदी आह 
अे वरीछ नंत्रर १ च्या उतान्यावरून दिसते; मात्र ने, २ जया उतानन््यांव 

भद्धा-भक्ति या शिवाय कुदेवाची सेवा न करणें ही एक अधिक श्वर्त धादकेली 
दिखते, 

आजच्या जैन समाजाकडे पाहिल्यास अविरत सम्यग्वष्टीय बहुधा 
अनेक मिव्ठतीछ, वान मूठतेच्या दोषापासून अलीकडील जैनसमाज अडछिप्त 

राहूं लागछा आई; परतु आठ प्रकारच्या गर्वापासून अलिप्त राइणारे फारच 

विरव्ा, या स्पष्टोक्तिबदृल क्षमा असावी, गवांचे भेद आठच आहेत अससेंदी 
नाई, त्याचे आठापेक्षांदी अधिक भेद दाखवितां येतात, अशा सर्व प्रकारच्या 
गवापासून अछिप्त राहणें सहज सुलभ कार्य नाए, झणुनच की काय पंचम 
अगर कलिकालाचा हवा महिमा आहे; क्षणूनच कलिकालांत सागार अगर 
अनगार धर्म पूर्णपणें पाछणारे दुर्लभ अंसे निराशनें उद्बार कांड आचार्यानीं 
काढिले आहत, 

सम्यग्वशेनाल लक्षण. 
श्रद्धान परमाथोनामाप्तागमतपोभृताम् । 
त्रिमृढापोटमश्टांगं सम्यग्दशनमस्मयम् ॥ ४ ॥ 

अस्वयाथेः--( परमार्थानां ) खन््या ( आस्तागमतपेभृताम ) देव, 
आाख्, गुरुचें ( त्रिमूढापोढ ) तीन मुढतेन रहद्दित ( अ्टांग ) आठ आंगांनीं 
सहित ( अस्मयम् ) गवोनें रहित ( भद्धानं ) भद्धान करणें हें ( सम्य्दर्शन ) 
सम्यग्द्शन द्ोय, 
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अथे;--लरा देव, गुर व शाक्ल यांजवर भद्धा ठेवणें व दी भद्दा 
आठ अंगांनी युक्त व तीन मूंढल व आठ प्रकारचे गर्बरश्त अशी असावी, 
अशा भद्वेला सम्यग्दशन अंसे झटलें आई, जिनदेव हेच खंरे देव, जिनशाज 
हेंच खरें शास्त्र व जिनगुरु हेच खरे गुरु असे जैन मानितात, स्छो. से, ११ 
ते १८ मध्यें वर्णिलेल गुण सम्पस्दर्शन्यांमध्यें असले पाहिजित. त्यानें छो, से, 
२२ तें १४ मधील तीन मूढता व छोक सं, २५ मधील ८ प्रकारचे ग॑ 
यांचा त्याग केला पाहिज. 

यावर कोणी अशी शेका घेतीरू की * तत्वाधंश्रद्धानम् सम्यन्दशनम् ! 
अयें मोक्ष-शाल्मादि प्रंधामधथ्ये आचार्यानी डिहिलें आह, मग जीवादि या 
सात तत्वावर भद्धान यालछा भीसमंतभद्राचार्य सम्पम्दशन कां दाणत नाहींत ! 
(१) जीब (२) अजीव (३) आस्तव (४) बंध (५) संवर (६) निजेरा व 
(७) मोक्ष हीं तीं सात तरल दोत, 

खरा देव, खरा गुरु, खरें शात्न अबाधित व निर्दोष आगमाचाच 
उपदेश करणार, जिकालाबाधित व निर्दोष आगमाचाच उपदेश करावयाचा 

झास्यास जीवादि सात तत्वावर भ्रद्धान ठेवाबेंच लागणार, जीवादि सात 

तत्यावर भ्रद्धा न ठवणारा खरा देव नब्दे, खरा गुरु नन्हे अगर ते खरें शाख्रहदी 

नब्ई, यामुढें अशा देव, गुरु व शाज्ावरील जें श्रद्धान तेंच जीवादि सात 
तत्वावरील भरद्धान; हाणून आचार्य समंतभद्र व इतर आचार्य यांन्या 
सम्यग्दशंनाच्या व्याख्येत गेरमेठ नाहीं, 

आधचाय॑ उमास्वामी यांनीं आपस्या तत्वाथेसुत्र अगर मोक्षशास्तर 
या अंधांत पहिल््या अध्यायांतीड पहिल्याच सूत्रांत क्टलें आंह की-- 

€ सम्यग्द्शेनज्ञानचारिताणि मोक्षमागेः ” 
भावार्थ हा की सम्परदर्शन, सम्यग्डान वे सम्यगचारित्र है तीन 

मीक्षप्राप्तीचे उपाय आहत मोक्षप्राप्तीचे हे तीन निरनिराद्े उपाय अगर 
मात्रा नाहीत, या तीन्दीचा मिलाफ क्षणजत्र मोक्षमार्ग, 

जज जज 
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दुसच्या सूत्रांत सस्यग्दर्शनाचें स्वरूप अगर रक्षण सांग्रितर्त आह 
4 तत्वाधभद्वान सम्यग्दशन ? मावार्थ-जीव, अजीवादि सात तत्यावदर बीत- 
राय-सर्वश सगवानांनी जें जें सांगितर्ले आई, त्या सांगण्यावर भद्धा, विश्वास 
व भक्ति ठेवणे 

तिसन्या सूत्रांत सम्यग्द्शनाचे (१) निशगेज व (२) अधिगमज अंसे 
दोन भेद सांगितले आहत, निशर्गज झणजे पूर्वेजन्मीच्या अगर पूर्वभवाच्या 
संस्कारामुछें उत्पन्न शालेली भ्रद्धा, दुसप्याच्या उपदेशामुत्दे उत्तर झ्ालेल्या 
भ्रद्धेस अधिगमज सम्यग्दशन दाटकें आहे, 

चौघ्या सूत्रांत सात तत्वांची नांबें दिखीं आहित:--- 
जीवाजीवास्म वर्बंधसं बरनिजेरामोक्षास्तत्थम 

(१) जीवः--श्ञानदर्शनरूप चेतना ज्यांना आहे, त्यांना जीव अर्से 
क्षणतात, 

(२) अजीवः--च्यांब्यांत चेतना-हालचार्लची-शक्ति नाहीं, 
(३) आखवः--कर्म द्वार, 

(४) बेघ;---कर्माचा-आत्म्यार्शी संयोग होणें, दुध व पाणी यांचें 
जसे मिश्रण द्वोतें तसे शुद्ध आत्म्याच्या ठिकाणी कर्माचा संयोग होगे, 

(५) संवर;--आख्नवाला निरोधन करणारे, कर्म जदण्याच्या मार्गोछा- 

क्रियेला - आख्व व कम यंद करण्याब्या मार्गाला संवर म्हणतात 

(६) निजेरा;--आत्म्याला जे कर्माचे डाग छाग्रछेले असतात त्यांचा 
एकदेश-अशतः-क्षय होगें, कर्मापासून आत्म्पानें मुक्त होगें, 

(७) मोक्ष:--भात्मा कमोपासून स्वेस्वी, संपूर्णपणें मुक्त होतो ती 
स्थिती, 

भाचार्य समंतभद्र यांनीं खरा देव, गुरु व शास्त्र यांवर नितांत श्रद्धा 
ठेवणें याढाच सम्यग्दशन झटलें आहे. आचार्य उमास्वामी जीवादे खत 
तत्वावर श्रद्धा ठेवर्णें, याला सम्यन्दर्शन झणतात, या दोहोंचा समन्वय 
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कसा केत्य जातो हैं यापूर्दी छिटिलें आदे, आचाये उमास्तामीचें प्रतिषदन 
घोल्याशा विस्तारनें कंक्रण्पाताठी वर तत्वार्थयूत्रांतीई पहिल्या चारदी 
सुत्रांची स्पूछमानानें ओछख करून दिली आदे, 

सम्यम्दर्शनाच्या व्याख्येंत असा मतमेद दिसत अखला तरी सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यस्शान व सम्परवारित्र या र्लत्रयीनीच मोशक्षप्राप्ति होणार दें 
सवोनाच मान्य आहे, 

समन्वयाचा प्रयत्न पटो वा न पठो, आचार समंतभद्र थांची सम्य- 

ग्दशना्ची व्याख्या अधिक पटणारी आह, 

आधदाये उमास्वामी जीवादी सात तत्वाबर भद्धा ठेवणें क्षणजे ती 

तत्वें मान्य करणें यारा सम्पग्दशन क्षणतात, आचार्य तमंतमद्र आप्त, 
आगम व वपोभ्रत यांना मानणें एवब्यालाच सम्यग्दशन मानीत नाहींत, 
जीवादि सात तत्वें ब आप्त, आगम आपि तपोश्त-गुर हैं एकच मानिलें 

तरी आचार्य समंतमद्र यांची सम्यग्दशनाची व्याख्या अधिक व्यापक आह 
अंसे झणण्पाठ प्रत्यवाय दिसत नाहीं, देव, गुर व शास्त्र यावर नितांत भद्धा 

अहि परंतु तीन प्रकारच्या मूढतेचा त्याग झालेला नाहीँ आणि निःशंकितादि 

आठ अंगाचा स्वीकार केलेला नाहीं तर सम्यग्दर्शनी काला अं मानतां 
येणार नाही, यावरून आचाय॑ समंतभद्र यांची व्याख्या अधिक व्यापक आई 

असे दिसून येईछू, समंतभद्राचार्योच्या मरते (१) भद्धा पाहिजे (२) निःशं- 

कितादि आठ अंगें पाहिजित व तीन प्रकारच्या मूढता व आठ प्रकारचे गवे 

नसवेत, आचाये उमास्वामीच्या सम्यन्दशनाव्या व्याख्येत तीन प्रकारच्या 
मूढता व आठ अंगे यांचा समावेश होइल असें वाठत नाई, 

कोणी झणतीर कीं तत्वावर भ्रद्धा हणने खरा देव गुरु व शास्त्र 

यांवर भद्धा व खरा देव, गु८ व शात्ल यावर भद्धा झृणजेच तीन्दि प्रकारच्या 

मूढतांना गचांडी अंस मानिले तर आठ अंगांच्या स्वीकाराची उणीव भासतेच, 
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हुसन््या दृष्टीनें विचार करितां उमास्वार्मीनी केलेली सम्बन्दशनाची 
व्याख्या अधिक सुटयुध्त दिसली तरी सात तल्वें समजून पेण्यांची व नंतर 
झानपूर्वक भद्धा ठेवष्याची पात्रता फारच थोड्यांत आदंछ ह्ोईल, खंसे झणत 
असता आगम या शब्दाच्या अथौची व्याप्ति आक्षी मर्यादित करीत आह, 
याची जाणीव आहि. 

या दोन्ददी व्याख्यांचा समन्वय करणें आमच्या अवाक्या बहेरचे भाहे, 
तथापि भनांत आलेले विचार दडपून ठेवण्यापेक्षां त्यांना बाच्यता देणें इष्ट 
बाटल्यानें ते विचारासाठीं मांडिके आहत, 

आप्त- खरा देव-लक्षण 

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वेज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा श्याप्तता भवेत् ॥ ५॥ 

अन्वयाथेः--( नियोगेन ) निश्चयाने ( उच्छिन्नदोषेण ) निर्दोषपणा 
( सर्वश्न ) सर्वश्षणा ( आगमेशिना ) हितोपदेशीपणा, यांच्या योगानेंच 

( आप्तिन) आप ( भवितब्य )होतो, ( ही ) कारण की ( अन्यथा ) दुसय्या 

प्रकारं ( आत्रता ) आप्पणा ( न भत्रेत् ) प्राप्त होत नाहीं, 

अर्थः--मागील छोकांत खन््या देवावर श्रद्धा ठेवावी असे प्रतिपादलें 
आहे, या छोकांत खन््या देवाचीं-आतताची-लक्षणें सांगितर्की आहित, या 

गुणांनी-लक्षणांनीं- युक्त जो देव तोच खग देव होय, अशानामुर्ें दगढ़, 

झाड, जनावर व गुणरद्तित अनेकांना व्यावहारिक भर्षेत देव अशी 
तंशा दिली जति, देव-आत-हा तीन गुणांनीयुक असलछा पाशिजे, 
(१) नि्दोषीषणा (२) सर्वज्ञण व (३) परमद्वितोपदेशीपणा अंसे 
तीन गृण खज्या देवाब्या अंगी असतात, त्ेंच सगद्रंपादे अठरा 
दोषरदितदी तो असतो, तो सर्वक्ष वर्तमान, भूत व भविष्यकाल 
जाणणारा असततो, एजब्यानेंदी तो खरा देव या संशेक्ता पात्र होंत नाई, 
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दिव्य ध्यनीनें जो सर्वाना व सदाकालीं द्वितकर असा निःस्वार्थबुद्धीने 
उपदेश - देता, तो खरा देव शोय, बरील दोष क्याछा दाव्वतां आके 
नाईत तो इतर्ाना निर्दोरी व सुखी कसा करूं शकणार ? कामक्रोध- 
क्षुधातृष्णादिकांची ज्याछा बाघा दोते तो इंश्वर-देव-या संशेला पात्र 
मानणें चुकीवें होईंछक, जो दुसन्याचा द्वेष करितो, ज्याचा छोम सुट- 
लेला नाई, त्याच्यांत व इतर सामान्य मनुष्यांत फरक तो कोणता ! जो 
स्वतःच्या जीवाच्या भीतीमुद्ें शज्ञाजें जवछ बालगितो तो देव कसचा १ 

तीन गुणांन। सहित अर्से हणम्या्ें प्रयोजन काय ! निदोषांत दुसम्या 
दोन्ही गुणांचा अन्तर्मोव होत नाहीं ! पहिल्या गुणांत दुसन््या दोन्दी गुणां- 

पैकीं कोणत्याही ग्रुणांचा समावेश होत नाई, अठरा दोष रहित व सर्वश 

असतांही परमद्दितोपदेशी दिव्यध्बनीचा छाभ बीतराग प्रभूशियाय इतरांना 
मिल्त नाहों यासार्ठी या तिन््ही ग्रुणसमुचयामुद्ें बीतरागपद-देवपणा- 
मित्ठतो, 

दुसरें समाधान अंसे की आकाश, घमे, अधमे, पुद्धछ ब कालादि- 
कामध्य निर्दोषपणा हा गुण अहि. निर्दोषपणा व सर्वशता हे गुण सिद्ध 
भगवानांच्याहि अर्गी असतात ; परंतु परमहितोपदेशकता द्वा गुण सिद्ध 
मगवानांज्या अंगी नसतो, मात्र हे तिन््ही गुण वीतरागप्रभूच्या ठिकार्णीच 
असतात, यासार्ठीच त्यांन आध्त असे झटलें आदि, 

सहाब्या छोकांत अठरा दोधांचे, सातव्या छोकांत ह्ितोपदेशिकाचें, 
नवभ्या छोकांत खन््या शाज्रा्चे व दह्व्या छोकांत खन््या साधूंचें लक्षण- 
स्वरूप-सांतितर्ले आहट, 

अठरा दोष- 
क्षुत्पिपासाजरातंकजन्मांतकभयस्मया: ॥ 
न रागदेषमोहाश्व यस्याप्तः स प्रकीलते | ६ ॥ 

... अन्यवार्ष:---( क्षुत्पपासाजरातकजन्मांतकभवत्मया: ). क्षुत्-भूक, 
पिपासा-तहान, जरा-झातारपण, आतंक-रोग, जन्म-जन्म, अंतक-मृत्यु- 

नली डीजल जी ली 
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मरण, भमव-भीति, त्मय-गर्व, ( रागद्वेघमोह्द। ) राग, देष व-मोह (च) 
इत्यादि-झणले चिंता, अरति, झोंप, आश्रय, शोक, घाम, खेद, (मस्य ) 
ज्याल्या (न सन्ति ) नाहशत (स३ ) तो आप्त ( प्रकीत्यते ) ह्णवित्म जातो; 

अरथे-ज्या अठरा दोषांचा त्याग आप्त कस्तात त्या सर्व दोषांचीं 

नांवें या स्छोकांत दिलीं नाईत, या अठरा दोषांपैकी फक्त ११ दोषांचाच 
तेबढा नामनिर्देष करण्यांत आछा असून ' रागद्रेषमोहाश्च ! या शब्दांतीर 
“ ज्ष? झ्षणजे * इत्यादि ! बरून इतर सात दोषांचा ससावेश करण्यांत आला 

आहे. ते सात दोष झणजे (१२) चिंता (१३) अरति (१४) झ्षोंप (१७) 
आश्रय (१६) शोक (१७) घाम व (१८) खेद, चारही घाति-कर्माचा 
नाश केल्यानें.बीतराग है वरील १८ ही दोषरहित होऊं शकतात, आहारा- 

शिवाय जगणें शक्य नाई, अर्थ मानप्यावें कारण नाहीं, देवयोनीही भाहांरा- 
शिवाय जगते मग वीतराग प्रभूंगा ते अशक्य करे झणतां बेईल ! या 
बादाचा अधिक उद्दापोह प्रस्तुत प्रसंभी अनुचित असल्यान त्याचा केवब्ड 
ओक्षरता उछेख केला आह, 

दितोपदेशिकांच लक्षण अथवा आणप्तांचीं दुसरीं मंच. 
परमेष्टी परंज्योतिविंरागो विमलः कृती । 
सर्वेज्ञोड्नादिमध्यान्तः सावेः श्ञास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 

अन्वयाथे:--( परमेष्टी ) परमेष्टी, ( परंज्योति: ) केवरशानी, 
( बिराग; ) वीतराग, ( विमरू; ) करम-मलानें रहित (कृती ) कृतकृत्य 

(सर्वश्ञ; ) सवेश-सर्व जाणणारा, ( अनादिमध्यान्त; ) भादि, मध्य व अन्त 
शेवट यानी रहित ( साव॑; ) हितकारी, ( शास्ता ) उपदेशी-आप्त ( डेप- 
खाल्यते ) म्हर्णवेत्म जातो, 

अथेः--(१) परमेष्टी-इंद्रादि देवांककून ऊँ 
स्थानांत विराजमान-समवसरणांत विराजमान 

हैं. बीवराय प्रभू शिवाय इतरांना नाई, दुप 
4 
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अंगुरें अधांत्ी बसणें व इंद्रादिकांनी छत्नचामरें ढालणें व बीतराम प्रभूंनी 
अन्मबराभरणादि व्याधीतून मुक्त होण्याचा उपदेश दिव्यध्वनीन करणें 
इत्यादि अथोचा परमेष्टी या शब्दांत समाबेश होतो. 

(२) परंम्थोति-केवरुशानी - सर्वभ्रष्ठज्ञानी, 
(३) विराग-सगदेंघादि भावकर्स रहित, 
(४) विमरू-शानावरणादि कर्माचा ज्यांनी नाश केला आह, 

(५) कृती-इतकृत्य-ज्यांना करण्यावें असे कांदीच राहिलेले नाई. 

ज्यांचा आत्मा अनंतज्ानादिमय स्वरूपाल्ा-आत्मस्वरूपाछा-पोह्दोंचछ आहे, 

(६) सर्वश-सवे पदार्थीना एकाच वेर्ती जाणणारे डोछे कान इत्यादि 
इंद्रियांच्या मदतीशिवाय सर्व पदार्थीना-चराचर वलूना-एकाव वेल्ीं क्रम- 
रहित जाणणारे, 

(७) अनादिमध्यान्त-आदि, मध्य व अन्त रहित, वीतराग है अनादि 

कांलापायून आहत व त्यांचा अंत-शेवट कर्धीही दोत नाई. 
(८) साबे;-समस्त प्राणीमात्रांच्या द्वितासाठीं ज्यांची वाणी व ऋृति 

असते, त्यांना साथ अर्से क्षणतात, 
जैनधर्म-मीमांसा दुसरा भाग पान २०६।२०७- ज्ञान के भेद ' या 

पांचव्या अध्यायांत श्रीधवलकार व इतर आचारय॑न्या दर्शन-शान-केबलशान 

इत्यादि बदलच्या निरनिराव्या मतांचा विचार करीत असतां खाल्नल उद्भार 

आदक होतात:--- अगर धवलाकार यह सोचते को “ भगवान महावीर 

सर्वक्ष थ उन्हीं का उपदेश जैन पअ्थो भे लिखा है, उसका विरोध करके 
मैं मिध्यादष्टी क्यों बधू ? तो वह यह खोज न कर पाते। परंतु उनने सन 

में यही विचार किया होगा की * भगवान सबंश अर्थात् आत्मक्ष थे इस 

किये यह आवश्यक नही की उनका कोई भी निर्णय पुनविचारणीय न हो। 
अधवा मंग्रवान का निर्णय आज उपछब्ध कहा है! मगकान उपदेश तो 
कोग भूछ गये है, इसल्ये तक से को सत्य सिद्ध दो उसे ही भगवान की 
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वाणी मानना चाहिये-भछे ही यह पूर्जांचार्यों के विदद्ध हो, क्योंकि सत्यही 
जैनघर्म है. !” 

यावरून फार प्राचीन काव्ठापासयून केवकी वाक्य कोणतें, महावीर थाणी 
कोणती ! याबहुरू शंका उपस्थित झाश्या आहत, ईं पुस्तक वाचीत अंसतांदी 

कांदी बाबतीत आचार्यवचनांत भिन्नता आढल्ते असे दिसून येइूल, महावीर 
बाणी आल उपलब्ध नाई ल्यामुद्ें जेथे जे असा विरोध व मिन्नता [दिसेछ तेथें 

तेयें तकीनें सत्य कोणतें असावें हैं ठरवावें; कारण सत्य झणजे जैनधर्म दोष, 
यपेक्षां अधिक खोरूांत जाण्यादची आमची योग्यता नाहीं; व दुसरें 

असे कीं, अधिक चर्चा एकतर अप्रस्तुत होईल, 
बर बीतराग प्रभूंच्या इतर आठ गुणदशक नांवाचा अर्थ देण्याचा 

प्रयत्न केला आह, त्यामुद्ें बाचकांना विशेष बोध ह्ोईलूच अ्ें न वाटल्यनें 
सत्र, वा. पं, छुखचेदजी यांच्या श्रावकाचारावरीक हिंदी टीकेक्ूूम सारांश 
रूपानें अधिक खुलाखा यापु्ें दिला आह, त्यांनीं लिह्िलें आह कीं:-- 

वीतराग प्रभूंगा आठ साथे नांवें दि्लीं आदत. इंद्रादि देव बीतरागांना बंद- 

तात, बीतराग प्रमूंचा आत्मा परमात्मस्वरुषांत समवसरणांत विराजमान 

झालेला दिसतो, त्यांचा आत्मा अनंत शानदर्शनसुखस्वरूपी दिखतो, 
समवसरणांत त्यांचा आत्मा जमिनीप्सून ४ बोर्टे अधांत्री अस्तो, दिव्य 
सिंहासनाधिष्टित आत्स्यावर इंद्रादिदव चामरें ढाव्दीत असतांत, भंगवंतांच्या 

दिव्य च्नीवून निधणाय्या उपदेशास्ताव सबन करून जन्ममरणादिकांच्या 

फेन्यांवून सुटका व्द्वावी क्षणून त्यांचा उपदेश ऐकपण्यासाटी चयाचर प्राणी 

उत्सुकतनें व वैरमाव विसरून समभाध्थानी बसलेले असतात, अश्ा प्रयूना 
परमेष्ठी संबोधिलें जातें. 

आपस्या अतींद्रिय शानानें लोक व अछीक यांतीर सर्व पदार्थॉचें 
एकाच वेल्हीं संपूर्णशान ज्यांना असतें ते परंज्योति या छांथे नांवाल्य पात्र 
दोतात, नाक, डोके व कान इत्यादी इंद्रियांच्या साधनांनीं समीपवर्ती व 
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कमाने एकामागुन एक -शान द्वोतें त्यांना परंज्योति असे करे क्षणतां 
येईड १ सामान्य छोकांदें ज्ञान इंद्रियननित अख्तें, तें अपुरे अस्त व ते 
एकाच वेद्ीं होत नसते, 

सर्वे चराचर वस्तूबइल रामद्रेषादि अभाव ज्यांच्या ठिकाणी अखतों 
त्यांगा विराभ अथवा वोतराग्र क्षणतात, कामक्रोधादे भावमरू व मूत्र, 
पूरीष व् ब्रतपित्तादिक शरीरमलछ है सवे ज्यांचे नष्ट झाछे आदेत व ज्यांची 
सावलीदी पड़त नाहीं, अशांना विभर या साथ नांबानें संबोधिलें जातें, 

यावरून आज्ांच्या अंगी क्रोणकोणते ग्रुथ अखतात यांच्री कल्पना येईछ 
अश्ी आश्या आह. 

आपछी आणखी आठ नांबे आईत, हें तीर्थंकर प्रभूनांच सांगितलें 
आह, भरसे मानप्पापेष्धां त्यांच्या गुणावरून धर्मशांनींद्वी आठ नांवें त्यांना 

दिलीं, असे मामणेंच अधिक समुक्तिक होइंल, 
झात्मा-परमात्मा-यांची स्थूल ओछख 

भात्म्याचे मेद. 
शीपूज्यपादस्वामी आपल्या समाधिशतकांत लिद्दितात की:-- 

बहिरन्स: परश्रेति त्रिधात्मा स्व देद्विषु । 
उपेयास्तन्न परम मध्योपायाद्वहिस्त्वजेत् ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:--सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी (१) बहिरात्मा (२) अंत- 
रांता व (३) परमात्मा असे तीन प्रकारचे आत्मे आहत, परमात्मप्र- 
काशांतही आत्म्याते तीन भेद मानिले आदेत, (१) बहिरित्मा, 
आपले शरीर ज्या प्रकारचे आदे त्याच प्रकास्चा आपला आत्मा आई व 
कर्मोंदयानें जी जी अवस्था प्राप्त होते त्या त्या अवस्पेचा आपला स्वभाव 
आई, अंतें समजणें; हें बहिरात्म्यावें लक्षण आह, मन, वचन, व काय 
यांज्या साहाय्यानें ज्या ज्या किया घड़तात त्या त्या कियेला बहैरात्मा या 
किया आपल्या अददित अरसे समजतो, शाज्ाध्ययन केढें व त्था अभिमानामुक्े 



अ्याय १ छा, रद 

इतरांमा मुच्छ केखण्यांत समाधान मावणारा जो आत्मा तो बहिरात्मा होय. 
मी उचकुलीन आह, मी भीमंत आंहे, भी .विद्वान ओदे, मी शक्तिमान व- 

आरोग्य संपन्न आदे इस्यादि गये वाहाणारा . आत्मा बद़िरात्मा जाहे, छत्र 
चामरादिकांनी विभूषित असलेल्या ताथिकर प्रमृंच्या शरीशला-देहाला- 

अरहंत समजणारा बहिरात्मा होय, बहिरात्मा गुणाकड़े पाहून त्याँनां भरत 
ठरवित नसतो तर तो केवढ बाह्य गोष्टीकडे पाइतो, 

(२) अतरात्मा;-सम्यन्द्टीना अंतरात्मा असे हणतात, पहिस्या गुण- 

स्थानापायून सातव्या गुणस्थानापर्यत येणारा अंतरात्मा होय॑, 
(३) परमात्मा;--उत्कृष्ट व परम पवित्र आत्म्याल्ा परमात्मा क्णतात, 

'आत्मा ज्यावेद्टीं परमात्मपदाला पोहोचतो त्यावेत्तीं त्याच्या समवेत पापही 
नसतें व पृण्यहदी नसतें. यावरून परम!त्मपदप्राप्तीच्या वेढ्हीं पाप शिक्षक नसतें 

अगर पुण्यद्दी शिक्तक नसतें, पाप अगर पृण्य या दोन्हीपैकीं कोणतेंद्ी शिल्लक 
असलें को जन्मजरामरणादिकांचा फेरा चुकवितां येत नाई, जो भात्मा या 
फेन्यांतून मुक्त होतो, तो परमात्मा होय, 

स!मान्य मार्षेत बोलावयाचें झाले तर मिथ्यात्वी जीवाचा आप््मा बहि- 

रात्म,, सम्प्रकत्वी जीवाचा आत्मा अंतरात्मा व जेथें पाप व पुण्य हीं दोन्हीई 

नाईत तो परमात्मा, अधिक खुलाशाबइल योगसार टीका पाहमभ्यांत यावी, 

जिनवाणी प्र, शासन मारलेतीक परमात्म-प्रकाश पान ३४ वर 
पुदीछ माहिती दिली आह।--- 

४ ह्याप्रमाणें आत्मा तीन प्रकारना आह, अर्थ|त बहिरात्मा, अंतरात्मा 

व परमात्मा असें आत्म्याचे तीन भेद आहत, यांत जो शरीराढाच आत्मा 

असे मानवो, तो प्राणी बहिरात्मा होय, अर्थात तो बाहमुंख मिश्याधष्टी होय, 
विशषार्थ -जो मनुष्य देहाला आत्मा समजतो, तो वीतराग व निर्विकल्प अशा 

समाधीपासून उत्पन्न झालेलें असे परमानंद सुखामुत मिलबीत नसशस्यामुक्धे 
मुख किया अश्भानी भद्दे, या तीन प्रकारच्या आतयांतील बदिरात्मा त्याज्यच 



ड््० रत्नकरण्डआवकायार 

आदे, म्हणजे आदर करण्याल्ता योग्य नाई, याच्या अपेक्षेनें जरी अंदरात्मा 
( सम्यग्दष्टी ) हा उपादेय क्षणने ग्रहण करण्याझा योग्य आई, तथापि सर्व 
प्रकार उपादेव असा जो परमात्मा त्याच्या जपेक्षेनें तो अंतरात्मादी देय 
आई ( त्याग करूब्राला योग्यच आई, ) शुद्ध असा परमात्मा हाल ध्यान 
करण्याला योग्य भादे असे जाणाबे, ?? 

अनेक वेढां कलूत बा न कलूत परमात्मा या ऐवजी अंतरास्मा हा 
शब्दप्रयोग केला जातो, जो बह्सित्मा नब्दे तो अंतरात्मा, एबढाच मतितार्थ 

मनश्रक्षूपुर्दे असल्यानें असे घडत अखावें, 
परमात्मा कोण ? 

परमात्मप्रकाश पान ५९ वरीछ विवेचन पुढीलप्रमार्ण_ आह- 
# समभाव म्हणजे जीवित, मरण, लछाम, अलाभ, सुखदुःख, शन्नु-मित्र 

इत्यादिकामध्ये समताबुद्धी ठेवलेल्या परमयोगीश्वरांनां-भर्थात ज्यांनां शत्रुमित्र 

इत्यादि समान बाटतात आणि जे सम्यग्द्शन, शान व चारिश्रूप अमेद 
रत्नमय हैं ज्या्य स्वरूप अहि, अशा वीतराग व निविकल्प समाधीमर्ध्य स्थित 
अह्दित, त्या योगीश्वरांच्या हृदयामध्यें बीतराग परम आनंद उत्पन्न करणारा 
असा जो कोणी ( आत्मा ) स्कुरायमाण होतो, तोच निश्चयानें परमात्मा 
आहे, असे जाण-'” यावरून परमात्मपदास पॉहोचिण्यांस कोणकोणत्या 

गुणांची जरूरी असते, दें कढून येइल, समतामाव आणि अभेद रत्नत्य हे 
परस्पर भिन्न आदत | अशी शंका वरील उतास्यांतील आणि या शब्दापरून 
आस्याने तो शब्द जाड़ अक्षरांत घातला अह्दि, 

शरीर व आत्मा यांचे अन्योन्य संबंध 
समयसारांत झटलें आहे कीं;--- 

4 व्वद्वारणओ भारुदि जीवो देशो य दृवदि खड इको, ? इत्यादि 
भांवार्थ:-व्यवहारनव्यानें विचार करितां देइ-शरीर-ब आत्मा हाँ एकच 
अद्दित; परंतु निश्चयनयाने पह्ातां आत्मा व शरीर हैँ भिन्न आहत, अरहंत 
प्रभूंन्या पुद्टल्मय शरीराची स्तुती अगर छरीराला नमस्कार करतें दें. निश्चय- 
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पणान्या दृष्टीने योग्य नाई, नमस्कार करायाचा तो शरीसंत्रील गुणांबा- 

शुद्धात्यांना करावयाचा अखतो, 

आत्य्याडा आकार असतो ? 
आत्मा हवा ज्या झरीरांत असतो त्या झ्रीरापेक्षां लह्ान असभणे ध्क्म्र 

नाही, लद्टान आहे अर्से मानिल्यास शरीसच्या सबे संवेदना त्याक्न होषर 
नाहींत, 

आत्मा पकच आदे कीं अनेक भाद्देत ! 
कांशच्या मते आत्मा एकच आहे व तो स्वम्याप्री आदे. परंतु ती 

विचारसरणी चुकीची आहे, आत्मा एकच आदि व तो सर्बन्यापी आई, अ्से 
मानश्यास एकाें जें शान तेंच सवॉना असछे पाहिजे, सांगलीस बसून द्वापूस 
आंबा खाल्याने महा जे सुख होते तंच व तसलेच सुख जगावरील सब 

प्राणीमान्नांना व्टवावयास पाहिजे; परंतु तसें घड़त नाहीं, क्षणुन एकच व सर्वे» 
व्यापी आत्मा नाहीं. प्रत्येक प्राणीमात्रांच्या ठिकार्णी आत्मा आह व ॒त्यामुर््े 

तो अनंत आंद; तो सर्व ब्यापीद्दी नाहीं. तो ज्या त्या शरीरापुरता व शर्रीराच्या 
आकाराचा असतो द्वाणजे सब शरीर ब्यापून राहिलेला असतो, 

यावरून आत्म्याचे प्रकार अगर भेद दे तीन प्रकारंचे आदत व 

शरीर-देह व आत्मा हीं भिन्न भिन्न अद्दित अर्से दिसून येइंछ. 
आत्मा सर्वेत्र दिसतो, पण केव्द्दां व फोणता 

आत्मज्ञान्याला आत्मा सर्वत्र दिसतो, भावना ही अनुभवाची जननी 

आह, समताभाव उत्पन्न झाला पाहिजे, सामायिक शिक्षात्रतांत सममावनेल/च 

उद्च॒स्थान दिलें आहे, सामायिक शिक्षाज्तात पालन करीत अचतां दिवसांतून 
अधिकाधिक रुद्दा घठका कां होईना सामरायिकतती शन्नू, मित्र, आप्तइष् 
व सुखदुःख यांना सर्वस्वी विसरतो, परमशांत व समभावी झाल्याने कर्माच्या 
“झुभ वा अशुभ-क्षयाच्या उपायाची किल्ली इस्तगत होते, परमशांत व 

समभाबी झाह्मनें नाना तन्ददेष्या झेकाकुझ्ंकांना जागा यहात नाहीं, पूला+ 
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पराठादि करावयाचा आदे, झुद्ध आहार घेणेचा आदे, अश्युद्ध आहार फेणेचा 
नाई, अमक्याच्या द्वातें खाबयाचें व तमकक््याच्या दातचें खादमचें नाई 
बौरे वौरे ग्रोष्टीचा त्याहा विचार क॒र्तंव्यच नाहीं, कारण त्याच्या मनांत 
समता व समभाव उत्पन झालेला असतो, तो परमशांत झालेला असतो, वो 
आहार देणान्यादें शरीर कोणाचें आहे, हैं पाह्मत नाहीं, त्याच्या शरीरांतील 

आत्मा त्यारा दिखतो व त्याजकडेच पाहतो. 
आत्स्थाये स्वरूप. 

आवाजायरून द्वा आत्मा अंसे ओक़खतां येत नाही, अगर विचाराच्या 

चक्षूलाददी तो दिसत नाई, आत्ममाची ओकछख निर्विकल्प झाल्याशिवाय 
होत नाहीं, समतामावच शाल्यावर त्याची ओब्ठख पटते. ईश्वर सर्वत्र भहि, 

प्रत्येकाच्या देहंत आदे, असें वैदिक धर्मानुयायी मानतात- जैनघधर्म ईश्वराचें 

अस्तित्व मानीत नाहीं, तथापि हिंदुर्मातीरू ईश्वर या जागी आत्मा अंसे 
समजूत दोन्ही घमोच्या शास्््रंधाकड़े पाहिल््यास बरेंच साम्य आढकून येतें, 

आत्मध्यान व त्याया परिणाम, 
आत्मध्यानाचें अनेक प्रकार तत्हा अगर रीति सांग्रितत्या आहत, 

आत्मध्यानामु्ठें आत्मा कर्मापासून अलग होतो, आत्म्याचें कर्म सुटतें, 
आत्मा मलहीन होत होत जाणें झणजे मोक्षमार्गाच्या पायरीवर चढत चढत 

जाणें, मत्ठलेल्या कपब्यावरीक डाग काढावयाने झाल्यास डाग पडलूल्या 

कपव्याब्या भागावर विशेष लक्ष देकन तो कपड़ा घुतला झणजे डाग जसे 

एकाच वेज अगर हढ्ूं हद्ूं निधून जातात; तद्बतच आत्मध्यानामुल्ले आत्म्यायें 
कर्मरूपी डाग नाईसे होतात. 

मात्मध्यानामण्यें तहीनसा पाहिजे, 
आत्मध्याना चेवे्ठी - -सामायिकाचेवेल्ीं --कोणकोणते विचार मनांत 

अआगंक्ित, फोणकोणाले ध्यान कराबे १ आत्मध्यान बंचून, उमे राहुन व 

कक्षाप्रकारें करावे, यावदरूच्या अनेक योजना व उपाय सांगितके आहत, 
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खंत्मध्यानावेवेठी आपलें मन आत्मच्यानांत तल्लीन शा पॉड्िजे, आत्म- 
ध्यानांत तलीनता आली कीं, ।तितक्या काव्ठंत आपण स्वतःला, - स्कत/ब्या 
झरीराला व स्वत/थ्या संसारांतीरझू सुख व दुःखात्म ब्रिसरतो, लिध्षका, के|व्ठ 
सनाची अश्ली स्थिती रादीछ तितका काव् आपण मुनि होऊं, 

अश्मा तल्लीनतेचें अनुभत्र नित्य व्यवहारांत अनेक बेव्यं येखात, एखादें 
महत्वा्ें पत्र आपण लिद्दीत असतां आपल्या मनाची तक्लोनता अगर 

चित्ताची एकाग्रता इतकी हातें कीं, त्यावेठीं आपल्या जबछ इतर कोण 

आले तरी त्यांची चाहूलहदी ऐकूं येत नाहीं, आलेल्या इसमानें ऋहूछ दिलोच 

तर मनाबर एकदम घक्का बसतो व आपण भ्यालो अमर आपल्याक्ता घका 
बसला असे उद्गार सहजा सहर्जी निघून जातात, अशी एकाग्रता झाल्यावेढीं 

कितावेछ निघून गेला याचें स्मरणई राहत नाहीं, कांई महत्वाचा विषय 
बोलत आपण आपल्या मित्राबरोबर चाललो आदो; त्या विषयांत आपली 

एकाग्रता इतकी झालेली असते कीं पाठीमागुन येगान्या लोकांचीच नब्दे, 

टांग्याच्या घंव्याचीच नव्हे, तर घोका टाव्ठावा क्षणून मोठरबाढा * हॉन ? 
वाजबुन सूचना देत असतो, तो कर्कश आवाजही ऐश येत नाई, कारण 

त्यावेछच्या बोलण्याच्या विषयात आयण इतके रंगून गेलली असतो, इतके 

तन््मय झालेलो असतो कीं, आपसल्या इद्रियापुर्दे एकच विषय असतो. बाकीच्या 

सर्व सुखदुःखाचें विस्मरण झालेलें असर, कांदी बब्ठां ' ऑपरेशन ” करितांना 
एक प्रकारयी भूछ दिली जाते, व त्यावेक्ी आपल्याच शशराचा एखादा 

भाग तोडला, कापला किवा चिरल्य जात असतां, त्या आपरेशन” चा त्रास 

बिलकूछ होत नाहीं, तोडलें, कापछे अगर चिरंठे जात असल्यायें डोब्यांनी 
पहात असतांनाहीं त्याच्या वेदना मुछींच होत नाईीव, कारण एकच व लें हैं 
की गुंगीचा तो परिणाम, त्याचप्रमाणे आत्मच्यानाच्या ध्यासावा कैफ चढला 
की सर्व दुःखांवें व शन्नामत्रांचे विस्मरण द्वोतें. व परमात्मपर्दी- छीन होतो, 
$बुद्वानंदी लागलछी थत्डी मग तो देहाते काथ सांमाक्ली ! या सुप्रासिद्ध बच- 

8 
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जांवीछ मनोवृची झणजेच आत्याते स्वरूप जाणणे अगर परमात्मपदा(् 
परोद्दों चरणे, | रे 

सावना ही अनुभवाची जननी आंद, अंसे वर झटकें आहे. कांही 
उदाइरण देऊन याबइरूचा भोडासा अधिक खुलासा करणें अप्रस्तुत होणार 
ना. तंबाकू लायलेस्था शेतांत तंबाकूचें पीक पदाण्यासादी जाणाप्याये रक्ष 
तथा पिकाकडच असते, त्या जमीनीत बाभव्दीचें अगर अन्यतत्दवें झाड़ 
असस््यात तिकड लक्ष जात नाहीं. त्ेंच रनजडित दागिना बिकण्यास नेंला 
अत्ता रत्नाव्या किमतीकड घेणान्यायें लक्ष असते, ज्या सोन््यांत त्यायें 
कोंदण के असतें, त्या सोन्याच्या किमतीकड़े लक्ष नसतें, 

म. गांधी हे आपल्या आश्षमांतीछ एका महारोग्याची जातीने झुश्रुषा 
करितात, म, गांधीचें छक्ष त्या रोग्याच्या देदावर नखतें, समताभावाउुद्ें 
त्याचा रोगग्रस्त देहद्दी त्यांना रोमग्रस्त दिसत नाई, त्या देहाती आत्माच 
त्थॉना दिसतो, 

इतर घमाय साधुसंतांच्या कांहीं गो्टी आपण पाहिल्या अगर ऐंकिल्या 
तरी असतील, त्यांना आपछा अगर इतराचा शौच्य, चिखल अगर शण 
यांत फरक दिसत नाइी, अशांना वाटल त्यानी शिक्ठे, पके अगर करजेंद्ी 
अन्न घालव व तें त्यांनी खांबें 

आपस्याच पुराणांतरर्ची एक कथा, एका आचार्यापुर्दें ताटांत मांस 
बादून ठेविलें असतां त्याचे कमल झालेले आपण एक्नि्तों व वाचर्तों, 

समभावासुद्े आपपर, इृष्टानिष्ट इत्यादि दुजाभाव पार नाहसा द्ोबो, 

व अशांना आत्प्यावें दर्शन द्वातें, ज्यावद्ारिक दृष्टया नर, नरक, देव व पद्नू 

इत्यादि भेद अह्ित; परंतु समतामाव ज्याच्या ठिका्णी उत्तन झाछरा आह, 

तो हा देह देवाचा आंद की नारकोंचा आंदे, हे त्यास दिसत नाई, जगभर 

ब्यापून राहलेला आत्माच त्यांच्या ठिकार्णी त्याद्य दिखती, 
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अशातन्देचा समताभाव हा झुम व अश्युम झ्णजे पाप व पुण्य यांचा 

जय करण्यास कारणीभूत आंदे, पुण्य अगर पाप याफकी दोहोंचा खसांठा 

-संसारांत परिभ्रमण करण्यास कारणीभूत आहे, पुण्यकमाच्या उदयांने सुख 

कीर्ति इत्यादे मिल व पापामुछे नरकादी यती मिव्ठेछ, परंतु या दोन््दी- 

“मुक्के ससारचक्रांतून सुटका होत माही, अशी सुटका होण्यास समभावच कार- 

“णोभूत आह. समभावामुल्ठेंच कर्माचा क्षय होणार, समताभाव ज्याला आह 
त्यात्य आत्म्यावे दर्शन ब् मोक्षप्रात्रि होमार, 

( योगसार टीका १६८ ते १७० ) 

ज्ञानी कोणाला ह्ाणावें ? 
आत्मा कोणाला व केब्हां दिसतो याब्दरू यापूर्वी थोड्ासा विचार 

झाला आई, आत्मशान्याल्य आत्मा सर्वत्र दिसतो, समताभाव धारण करणा- 

प्यांना आत्मा सर्वन्न दिखते इत्यादि चचा झाढठी आहे, हा प्रश्न अनेक 
डशीनीं अनेकांनी सोडबिला आंद या उत्तरापैक्तों पुदीरल उत्तर बरेंच 
उद्बोधक द्वोईल असें वाटते. 

“जो पापकृत्याला ते कृत्य पापकृत्य आादे असे जाणतो, परंतु 
स्थाबरोबरच पुृण्यकृत्यालाही पापच समजतो, तोच खरा शानी आह ? व 
अशा शान्याठाच आत्मानुभव येतो, 

वरीढ अवतरण चिन्हांतील पृण्यक्ृत्याछाही पापच्त जो समजतो तोच 

खरा ज्ञानी आंदे, ही विचारसरणी वाचून वाचकांना आश्चये वाटेल, हें खर्रें 
'आहे; परंतु त्याच्या कारणाचा विचार केल्थास वरील विचारसरणीच खरी 

आदि अंस दिवृुत्न येईल, 

ज्या ज्या वेढीं धर्माची चर्चा होते त्या त्या बढ पुण्यकरम करा, 
पापकरम करूं नका, पृण्यकमोनें भूतछावर संतती, संपत्ती, मानमरातव, दीक्ष- 

आुष्य इत्यादिकांचा छाम दोतो, अर्से सांगण्यांव येतें, स्वयांव इंद्र, अइयिंद्र 



है रत्नकरण्डआयकायार 
बलि बेस 

इत्यांदे पद मिल्तें, तो चक्रवर्ति होतो, नारायण व प्रतिनारायण झेतो,. 
इस्यादि इत्यादे सागण्यांत येतें; व तें खरेंही आह, 

परंतु असे ऐश्वर्य मोगणें दवा आत्याचा हैंतू नाहीं, ध्येय सर्वस्वी 

निराब्ठें आहे, तें ध्येय क्षणजे मुक्ती, पुष्यकर्माच्या उदयानें चक्रवति, अहमिंद्र, 
नारायण व प्रतिनारायण पद मिव्ठालें तरी तें शाश्वत नाहीं, पंचवीस वर्ष 

नोकरी केछी की सरकार त्याला घरी बसावयास सांगते, सांगलीहून पुण्यायें. 
तिकीट काढलें कीं पुण्यास उतरावें लछागतें; त्या तिकीटावरून मुंबईस जातां 

यत नाहीं, त्याचप्रमाणें चक्रवति अगर अइमिंद्रपदाची मुदत भरली की ते 

पद त्याला सोडावें लागतें, त्यामुद्वेंच भसे नश्वर व क्षणभंगुर सौख्य हैं ध्येय 
मानलेलें नाहीं, मुक्ती हंच ध्येय मानललें आहे, ती म॒क्ती शाश्रत आहे.. 
मोक्षपद् प्राप्तिनंतर जन्मजरामरणादिकांची भीति ना. 

वरील विंवचनावरून पुण्यकर्मीमुछे मोक्षप्राप्ति होत नाई हूँ पटलें. 

परंतु पुण्यकर्मालाही पापकर्म कां समजाबींत १ याचा उलगड़ा होत नाई, 
अशी शंका येइंल, याचें उत्तर असें कीं पापकर्माम॒क्कें संसारवक्रांत जीव 
सांपडतो व पुण्यक्ृत्यामुद्रेंड्टी जीव संसारचऋात सांपडतो, या दोनही कृत्यांचा 

परिणाम एकच व जो फरक आंद तो एवढाच कीं पुण्यकर्मामुद्ें चन्रवार्ते व! 
इंद्रपदाची प्राप्ती होते, तर पापकमामुल्ठें ना घर, ना दार अश्ञा द्वारिद्याचा पारणाम 

भोगावा लागतो, पुण्यकमनें सोन््याची तर पापछृत्यामुर्ें छोखेडाची संसाररूपी' 

बेडी घालून ध्यावी व्यगते, त्यामुत्ठें खरा शानी पुण्यक्ृत्यालाईी पापकृत्यच 

समजतो, कारण या दोहमुब्ठें संखारांवून सुटका होत नाही, मोकश्षपद मिलठत 
नाई, 

पापाचा ब पुण्याचा क्षय झाला पाहिज. जमेकेडील व नांवेकडीरू 

पापपुण्याच्या रकरमांचा उडाप होऊन बाकी झून्य राईली पाहिजे, पापद्दी शिल्मक 
नादीं व पुण्यद्दी शिक्षक नादीं क्षणजेच मोक्षप्राप्त; अशी समभावना उत्पन्न 

हाली कीं त्याला सब जग आत्ममय वाटते, आत्म्याचें त्याल दर्शन होते, खन्या. 
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शन्याल ई शक आंद, फारब थोडक्यांना ई शक्य आई; परंतु ध्येय मात 
'सवापुर्दे तेच ठेबिले आंहे, , 

कवली केबलशानी, सर्वश बगेरे शब्दांच्या अर्थाची- थोडीशी कल्पना 
जअसणे जरूर आह. 

केवलज्ञान झणज शुद्ध आत्मशान, पराकोटील पोहोंचणें व संपूर्ण 

“आत्मानुभव होणें; समजुन बेण्यासारखे कांहींद्ी न राइणें, संपूर्णशनी, सर्वश्ञ. 

शाख्राधारें ज्यांना ज्ञान होते अशांना क्षत-केवढी क्षणतात, केबरू- 
आन्यांना वेंच शान प्रत्यक्ष होतें, शाजाची जरूरी असत नाहीं. 

निष्काम उपदेश 

अनात्माथ बिना रागेः शास्ता शास्ति सतो हितम् | 
ध्वनन् शिल्पिकरस्पशान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥ 

अन्चयाथे; -( शास्ता ) द्वितोपदेशी ( अनात्मार्थ ) निःस्वा्थपणानें 
( बिना रागैः ) राग छोभादि भावाशिवाय ( सतः ) भव्य जीवांना ( हित ) 

कल्याणाचा ( शास्ति ) उपदेश करतो; ( शिल्पिकरस्पशोत् ) वाजविणो- 
स्याच्या-कछाकाराच्या द्वाताच्या स्पशोमुक्े (ध्वनन् ) आवाज करणारा (मुरज३) 

मदंग ( कि अपेक्षते ) कशाची अपेक्षा करतो ! 

आ्यथे:--मघुर आवाज देणान्या तबल्यात्म-म्ृदंगाला-त्या आवाजापायून 

कोणतेह्दी घुख मित्ठत नाहीं; केवब्ड इतरांचे मनरंजन करायें था उच्च व 

निष्काम देतूनें तबला कल्यवंतर तबलजीच्या हातचा मार खात असतो, मार 

खाऊनद्दी तो इतरांबे मनरंजन करितो, त्याला-कीर्तीबी व प्राप्विची अपेक्षा 

नसते; तद्॒तच हितोपंदेश करणारे आप्र-वीतराग-व्यभ, प्रतिष्ठा, कीति शत्या- 

दिकांपेकी कशाचीदी आशा न घरतां केवछ प्राणिमात्रांचें कल्याण ब्दावें 
यासाठी सम्पदर्शनादे धर्माचा उपदेश करितात, झणूनच तीर्चेकर प्रभू 

हितोपदेशी द्दोतात, निष्काम बुद्धीनिं व स्वय॑स्फूनीनें हितोपदेश का... दिल्य 
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जातो १ तीर्थंकर अभू हैं दयाटागर आहेत, दुःखितांचें दुःख पाझतांच वाः 
दयासागरांना स्ववंस्फूर्ति होतेः या कार्यकारण-भावासुछे निष्काम उपदेश 
घढ़तो, उपदेशांत उपदेश करणें, याशिवाय कोणताच हेतू नसतों, 

टीपः--श्रीसमंतमद्राचार्यानी मृदंगाला निष्काम सेवकाच्या वर्गौत 
बसवबृन त्याच्री महाते गायिली आहे, याच्या अगर्दी उल० मसदंगाची किमत' 

करणारे एक संस्कृत सुभाषित आदे. ते असें:- 
सदेग: सुखलेपेन करोति मधुरध्वानिम् । 

मदंगाच्या तोॉडावर कणीक लावस्यालेरीज त्याच्या तोंडातून गोडः 

बोल निघत नाहींत, हा व्यवहार लक्षांत पेऊन सुभाषित-कारानें असे सुचविल 

आहे कीं मृक सदेगाल खाययास दिले-कणीक तोंडाला लवली-हणजें तो 

गोड आवाज काढतो; क्षणजे तो स्वॉर्थी आहे, त्याचप्रमाणें स्वार्थी, मतलबी 
व खुशामत करणान्यांना खाबयास घातले कीं ते मालकार्ची ठाढ्ी वाजवितात,.. 

* ज्याची खावी पोल्टी, त्याची वाजवाबी टाव्वी, ” ही नीति मृदंग आचरितो 
झणून त्याची निंदा व टवात्ठी केली आह. छदंगाची दी दोन प्रकारवीं वर्णनें 

परस्पर विरोधी वाटल्यानें थोडीशी मौज हझणुन विषयांतर करून हा उह्यपोह 

केला आहे, समंतभद्र यांच्या कार््ठीं तरी मृदंग हैं. वाद्य प्रचारांत इोतें असे 

या वर्णनाबरून दिसते, यावरून या वाद्याच्या प्राचीनत्वाची खात्री होईल, 

आचाय समंतमद्गांच्या वेव्ीं मृदंग है वाद्य अस्तित्वांत हतें; त्याच- 

प्रमाणे छोक १ मधीर दर्पणायत या दाद्वावरून पारा छावलेला ह्लीं सारखा 

कांचचा आरसाही प्रचारांत असाबा. मोजमार्पे व वजनमार्पे प्रचारांत होती 

अंसेई दिसते, आज * मेल ? प्रचारांत आहे. आचार्योच्या कार्वी 'योजन” 
प्रचारांत होते. आजच्या मैलांच्या दगडा सारखे योजनांचे दगडद्दी प्रचारांत 

हैं पुस्तक वार्चीत असता आचायीच्या काछच्या समाजाच्या परिस्थि- 
कैच्या शानाबरोबरच ऐतिहासिक दृष्ठयाही शानांत भर पढ़ते. 



अध्याय है सके रु 
खप्या शास्राजे स्वरुप 

आप्तोपबइमनुहध्यमस्ट्ेशविरोधषकम् |. 
तत्वोषदेशकृत्सावे शास्त्र कापथपइनम् ॥ ९ 

अन्वयाथेः--( आप्तोपशं ) सर्वशांनीं सांगितलेलें, ( अनुछंष्यं ) 
वादीजनांकडून अखेडित ( अद्श्ेेष्टविरोधकम ) प्रत्यक्षप्रमाणांनीं ज्यामध्यें बाघा 

येत नाई, ( तत्वोषदेशकृत् ) तत्वांचा उपदेश करणारे (सार्वे ) सर्बाचें 
हितकारी, ( कापथघट्टनं ) कुमार्गंोचा नाश करणारें ( शास्त्र ) शास्त्र (स्थात्) 

होय: 

अथेः--खरें शास्त्र कोणतें १ पांचव्या छोकांत आप्त कोणास झाणानें 
हैं सांगितले आहें, त्या छोकांत वर्णिल्याप्रमाणें ज्यांचीं लक्षण अगर गुण 
आद्वित त्यांनी उपदेशिलेल्या धर्माला खरें शास्त्र झणावें, बीतराग प्रभूनी 
प्रतिपादन कलेल्या शास््रांचें प्रतिपक्षाकट्टन खडन होत नाहीं, झणज ते अखे- 
डित असत्तात, प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणांनी या शास्त्राला बाधा येत नाहीं 

झणून ते अबाधित असतात, तर्सेच जे शात्न अखिल प्राणिमात्रांच्या हिताचें 
व त्यांचें द्ित करणारें आहे व कुमार्याच्रा नाथ करणारें आंदे, तेंच खरें शास्त्र 

होय, 
यावरून सद्दा गुणांनी युक्त अर्थ प्रतिपादन व उपदेश ज्यांत आदे 

त्याला खरें शास्त्र झ्मणतां येइल, यापैक्ीं कोणत्यादी एक वा अधिक युणांचा 

अभाव असलकें प्रतिपादन अथग्य उपदेश खरे शाख या नांवाछा पान 

राह्णार नहीं, 

ज्ञमांतीछ विद्यमान प्रमुख घर्मापैकी महंमदीय घमाखिेरेज इतर घर्म 
श्रीसमेतमद्राचार्यावे काछीं प्रचलित द्वोते, विशेषतः वैदिक व बौद्ध आणि 
औअनघर्म यामध्दे एकमेकाबहल स्पर्धा व असूया आचार्याच्या कार्ठी चाह 

होती. अशावेत्टीं खरा देंब, खरा गुरु व खरें शाल्न यांचें जनतेला सत्य-खरें- 

व्ि्जििजी जज +ज- 5 ० 



शे० शत्नकरुणउध्ा बकाया र 

खुरे-शान-सम्परशान-व्हांव॑ अंत शी समंतमद्गाक्ार्य व तत्ताश्नन इतर जैन 
घर्मीय आचार्यानां वाटणें स्प्राम्मविकच होते, श्री समंतभद्वाजायोली मोठमो- 

ठाछे तत्वशानाचे ग्रेथ हिट्टिले, परंतु सामान्य जनतेला-श्राक्कांना-त्यांय्याक- 

डूुन अपेक्षित ग्रंथाची जरूरी भासस्थानें है फक्त १५० खोकांचा-रत्नत्र- 
यांचा करंड तयार करून तो जनंतेपु्दे ठव्रिछा असावा, 

इतर घर्मोत देवदवतांना अमानुभीय स्वरूप देण्यांत आलिं, पुरार्णे 

लिटहून बेवदवतांचें अमानुषत्व दाखविषण्याव प्रयत्न झाले घोते ब द्ोत द्वोते; 

अशावे्ी श्री समंतभद्राचार्यानीं खन््या धर्माचें स्वरूप लछोकांना समजावून 

सांगितलें व तसे करितांना इतर घर्मीयाच्या मताबर प्रत्यक्ष इला न चढवितां 

युक्तिवादानें जैन धमचे वैशिष्णय जनतेसमार मांडन त्यांतीछ भेद दाखबून 

दिला आदे व इंसक्षीर न्यायानें खन्या खात्याव परीक्षण करण्याची संधी दिली. 

इतर धर्मीयांतील देवदेवतांवा विचार कगेत असतां जनधर्मीय प्मा- 
बी इत्यादि देवींची पूजा ही घर्मब्राह्मय मानणे भाग आहे, कारण आप्तांच्या 

अगी ज्या युणांतरी अपक्षा जैनधमोनें घरक्की आंद, ते ते गुण पद्मावती आदि 
देबींन्या अगगी अद्वित असे क्षणणें साफ चुकीज होणार नाहीं ! 

सत्य, अहिंसा, अचौये व बअश्चर्य इत्यादिकांचें मइत््व इतर पर्माय 
शाज्मांत बणिलेंच आंद, मग त्या शात्ञांना कुशास्त्र, ते वणेन करणोरे कुगुरु 
वा कुदेव का मानावे | वरबर पिचार करणाज्पांना हा प्रश्न मोधदून टाकील; 

परंतु थोक्बाशा विचारांत दा प्रश्न आमक आंदे अंस दिखूस यईल, अर्दिख 
धर्माची महती इतर घर्मोत फारव थोडी मानत्ली आंदद. नियोगादि नियमा- 

युढें तऋद्मचयंत्रतांचें महत्व नष्ट कलें आंदे, शिवाय कांडी गोष्टीत मत्द दिखत 
अश्र् तरी जैनधर्मात खग देव, खरा गुरु व खें शाजह्ष याबइलर दिख्ल्थका 

कसोटीस के उतरणार नादीत, ते खरे देव नन्देत अगर खरे गुद अगर स्वरें 

झाज् नप्द, दा वेल्मपैकों पांचवरत्यं सत्य बोलयात्यास सत्यवादी कोण 



है अज्याय- १ खा. ... च््. 
झणुल १! आर न््वायानें कांईी बाबरी साम्य दिखेके तर -बगेल- कसोटीस 
तें छ्वरत नरुस्यानें त्यांन् कुदेव, कुगरू व कुशान्न झटते आंदे, ... 

. प्रतिपक्षायइल बोलतांना आचार्य समंतभद्र अत्येत समतेरूपणाओं 
'बोलतात, आचाय अमितगति याँच्या श्रावेकाचारांत हा समतोलछूपणां दिसत 
नाश, दोधांही आचारयीचे ध्येय एकच, पण तें ध्येय गांठण्यावे माने भिन्न, 
आचार्य अमितम्तीची मांडणी व ब्यासपीठावर उभे राहुन बोल्णान्या जहारू 
वक्ृत्वांची जिचारसरणी यांत बरेंच समम्प दिरुतें, दार व दारुड़े यांउ्पावदरूके 
आचाये अमितगतीचे विचार, हे वरीरू बाबतीत एक भमुस्यादाखर उदा- 
'हरण क्षणुन सांगतां यईछ, 

दादबंदी व्दाबी, अंत प्रतिपादन करणाय्या आजच्या वस्त्याल्य आवार्य 
अमितगतोंचें 4चार नवीन व मननीय वाटवीछ, 

खज्या साधूंच लक्षण 

विषयाशावशातीतो निरारम्भो5्परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्थते ॥ १० ॥ 

अन्ययाथे;--( व: ) जो ( विषयाशावशातीतः ) विषयोपभेगायसून 
अलिस ( निरारंभ; ) आरंभापासून रद्ित असलेल्य ( अपारियहः ) परिप््ारन 
रहित असा ( ज्ञानध्यानतपारक्त: ) ज्ञान, ध्यान ब तप यामर्ध्ये लीन असा 
६ सा; ) तो ( तपसत्ी ) गुरु ( प्रशस्पतें ) स्तुति केला जातो. 

अर्थः--सर्वप्रकारच्या विषयोपभोगांचा ब्यांनी त्याग केला आंह; असी, 
अषी, कृषी व वाण॑ज्यादि नि्वाद्धाच्या साधनांच्या आरंभागयून जे अख्ति 
आहत; व ज्यांबी बाह्य व अम्यतर अशा दोन प्रकारच्पा पन्ग्रहंचा त्याय 

केल्य आई व जे सदेव घर्माध्ययन, ध्यान व् तप यरांत मन्त अख्तात, तेच 
खरे गुरु-साधु -होत, 



श्र रत्यकरण्ड्आावकांचार 

खत्या देवांचीं लक्षण सांगितस्पानंतर खप्बा साधुची-गुरुंची -ल्क्र्णे 
खांगणें ऋमप्राप्त होतें, ४ थ्या छोकांत खरा देव, खय गुद थ खेर शास्त 
यावर अ्रद्धान-विश्वाश-ठेवण्यानें सम्यन्दर्शनी होतां येते असें प्रतिपादिलें आहि. 
यापूर्षा खरा देव व खरें शास्त्र याबद्क विवेचन झाल्च आई. 

याबरून रसना-जीम, कर्ण-कान, नेत्र-डोब्ठे इत्यादि पचेंद्रियांच्या 
आधीन असणारा खरा गुरु नब्हे. नानाप्रकारचें स्वादिष्ट अन्न खाप्पाची इच्छा 

घरणें, आपली स्तुति वा कीर्ति आणि परनिंदा व चुगली ऐकणें, उत्तम वस्नर, 
उत्कृष्ट बनश्री, स्वरुपसुंदर खी-पुरुष इत्यादे पाइणें; मऊमऊ बिछाना,- 

उद्चासनशयन इत्यादिकांची आशा धरणें; हीं खम्पा गुरूंची लक्षण नब्हेत, 

ब्रस-स्थावर जीवबांचा घात होणास्या कोणत्यादी कार्योीचा आरंभ 

करणारा गुरुपदास पात्र कसा होईल १ 

अंतरंग थ बहिरंग परिश्रद्ध कोणते ! 
चौदा प्रकारव्या अतरंग-परिग्रहनें युक्त असणारा गुय्पदास पात्र नाहीं, 

वेद, राग, अनुराग, द्वेष, दास्थ, रति, अग॒ति,शोक, भय, जुगुप्सा, 

कोध, मान, माया, छोमादि १४ अतरंग-परिग्रह होत, या चौदा अतरंग परि- 
अ्रद्मयत “वेद ! नांवाच्या परिग्रहाला प्रथम स्थान देण्यांत आले आहे, मी अमुक 

कुल्ंत जन्मलो आहे, माक्षा धदा उच्च होता, माझ्ले रूप सुंदर आहदे, मी 

भीमंत होतो, माझकडे नोकरचाकर होते इत्यादीचा वुथा अभिमान घरणें 
अगर याच्या उलट भावना घरणें ह गुरुपदाल्य उाचित नाही, गुरूनें आपते 

सवेस्त्र विसरलें पाहिजे, (१) क्षेत्र, (२) वास्तु (३) द्विर्ण्य (४) सुर्का (५) 
घान्य (६) दास (७) दासी (८) कुण्यांदि दहा प्रकारवे बदिरंग परिग्रद. 
आंइत, अतरंग व बहिरंग परिग्रह्मपासूत मुक्त अस्णारा खरा भुरु होय. 

चोबीस पारेग्रह रहित आणि शान, तप व ध्यान यांत निम्न अस- 

णात्या खेरीज इतरांना गुर मानुन त्यांना वंदनही करूं नये, व्यवद्ारिक इष्टथा 



अध्याय १ ला. कक 

व शिष्टाचार सांभारण्यासार्दी नमस्कार करणें हो मोष्ट निराह्छी व गुरु मामूक 

नमस्कार करणें ही मोष्ट निराठोी आदे. व्यवहार व शिष्षाघार पाल्नासार्टी 

नमस्कार करण्यास हरकत नाहीं. बंदन व नमस्कार करावयाचा तो गुणारा 

कराबयाचा असते; गुणरदित शरीराला तो करावयाचा नसतो, कारण जैनघर्म 

गुणोपासक आदे. व्यक्तिमहात्म्याला जसा तो महत्व देत नाईीं तद्घत्तच तो” 
वेषांतराकडेद्दी पाइत नाहीं. जैनधर्म केवव्ठ गुणाकडेच पाइतो, 

ज्ञान, ध्यान व तप यांव तल्लीन होणारे रसना-जं भ, कान, डोढें 

इत्यादि इंद्रियांच्या आधीन राइणार नाहेत, समता व समभाव उत्पन्न झाला 

असल्याने .आपल्या दर्शना्थ आलल्पांत गरीब किया श्रोमंत या विचाराचा 

त्याला स्पर्शदी होणार नाहीं, आहार कोणी [दिला व काय दिला यांचेही भानः 

व शान त्याला राहणार नाहीं, सातव्या शछोकांत जें विंवचन केलें आहे तिकड- 

वाचकांचे पुनः एकवार लक्ष वेघोंत आहों, 

सम्यग्दशनाचे आठ अग-शण-चर्चा. 
सम्यग्दशनाच्या प्राप्तीनंतर सम्यग्दर्शनीयाच्या आचारांत व विचारंत 

जें बैशिष्य्य येतें त्यांस दशनाचार हाणतात, ह्वात, पाय, नाक, कानादि अब- 
यवांच्या वर्णनानें शराराचें आपण जरसें बर्णन कारतो त्याचप्रमाणें निःशेकितादि 

आठ अंगनें दर्शनाचाराचं वर्णन केले जातें, सम्बग्दशनीयांचं जें आड-अंग- 

गुण-अहदत तें यापु्द क्रमशः देलें आहत, शरीराला जशी पांच इंद्रिये, 
तद्तच सम्यग्दशेनाचें पुढाल आठहई। गुण ईंद्रये आहत, 

(१) निःशंकित अंगरार्च-रूक्ष णग-स्वरुप- 

इृदमेवेटशमेव तत्व॑ नान्यन्न चान्यथा | 
इत्यकेपायसाम्भावत्सन्मागे5उसंशया रुचिः ॥ १० ॥ 

अन्वयार्थः--( तत्व ) तत्व ( इदे एवं ) हँच आंद, ( ईंइश एव » 
अशाच प्रकारवें आदे, ( अन्यत् न) दुसरें नादी, ( अन्यथा न ) दुसय्या 
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जलन न ने 

प्रकारनें नाहीं (इति) य्राप्रमाणे ( आयसाम्मोत्रत् ) ठख्वारीच्या भारच्या 

पाण्याप्रमामें ( ठन््मागें ) मोक्षमार्मात ( रच: ) अद्धा असणे (.असंश्का ) 

ह& असंद्य अर्थात निःशाकित अंग आहे, अंग म्हणज शुण, 

अथेः--तछ्रगदि श्वस्मांदी धार-पाणी त्या तल्वारी३ तुकड़े तुकड़े 

झाले तरी ती धार कमी ह्ोत नाई अथवा इनेचा परिणाम दोऊन ती गंजेतईी 

नादी; धार कायमच शह्ष्ते, तलबार अखंड असतांना जशी तिचो धार अंत 

तशीच ठियें तुकड़े तुकड झाजें तशे कायम राहते, तुकड झाल्यायुद्धें घारेंव- 

तीश्णपत फरक होत नाहीं. तद्धधव स्त्यार्थ देव, गुरु व शाञ्र यावहरू 

नितांत श्रद्धा ठेवणें याल्वा निःशंकितांग क्षणतात व सम्पद्र्शनाच्या आठ 

अंगारैकी हैँ पहि७ई अंग आंदे, सत्यार्थ दव, गुरु व शाज््र यांची लक्षणें- 

स्वरूप-अगर गुण अमुकच अहित, दुसरी नादीत अछा दृढ विश्वास असावयास 

पाहिजे, देव, गुरु व शास्त्र यांच्या लक्षणासंब्रधी शंका उत्पन्न झाली, मन 

द्विधा झांझें व हैं खरे की तें खरे अशी मनाची चलत्रिचल सुरूं झालो की 

नि;शंकिताच पालन झालें नाई, अंस समजांषे, 
दवाच्या कृपन संतती, संपर्ती व बेमव आदि प्राप्त होतात व देवाच्या 

कृपेने रोगादिकाप।सून सुटका द्वोप अंत इतर घर्माय मानतात, इतर धर्मीय 

गुरु मंत्रतंत्रादिकांच्या सहाय्यान आपस्या अनुयायांच्या भक्तांच्या-सनकामना 

पूर्ण करूं इच्छितात, दिंलादि पापकर्मीया उपदेश इतर धर्मीय शार्त्र करितात; 

सबब अशी कृपेची सांबढी घालणास्यांना देव व गुरु मानूं नये अधर हिंसादे 

पापकर्माचा उपदेश करणास्था शास्त्रांना शास्त्र असे मानूं नये. कारण सत्या्थ 

देव, गुरु व शास्त्र यांची जी लक्षणें सांगितली आदत व जी कसोदी दिल्ी 

आंह, त्या स्वरूपाच ते नाक्षेत व त्या कसोदीला ते उत्तरत नाहतें. 

कल्याणकारी, सुखकारी आर अ्रेय्मार्गावर हैंढ विश्वाड ठेकवा, या 

आचारात्य-गुणाला-प्रथम स्थान देण्यांत आऊे तें योग्यच आंदे, कोणत्याही 

नकायोरंथी प्रथम श्रद्धा उत्पन्न होगें जलहूर अबते, भ्रद्धनेतर ज्ञान व श्ञानानतर् 
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आचरण व या तीन्हींचे पक्रफठ हाणजच कार्यसद्धि, अनक ' आचार्य बः 
आाखौपंडीत होऊन मेले, त्यांच्या तोॉडून निधालेल्या प्रत्येक विधान|वर 

अगर लेखणीतून उतरलेल्या प्रत्यक शब्दावर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा माही, 

परंतु कल्याणकारी मार्गोबर व हितोपदेशावर श्रद्धा अस़ाबी अशी आजा आह, 

एका बेडकाची कथा सांग्रितली आह. बेढ्ूक फूल घेऊन निषाला होता,. 

या कथेवर विश्वास ठेवला नाहीं; तथापि केवछ्ठ सद्भावनेचें फछ कसे मिलें, 

हा या कर्येतील जो सार अहि त्यावर विश्वास ठेविल्यास हें अंग पृर्णपणें 
पाक्लें जाईछ, विशेष खुलासा करून पेण्यासाठीं शेका विचारण्यानें या 

अंगास बाघ येत नाहीं. 

श्रावकांचे आठ मूक गुण कोणते यावहलू व अश्ञाच कांहीं बाबतींत 

आचार्यवचनांत महत्वाची तफाबत दिसते, तीर्थेकर भगवानांच्या बाणीचा 

पुनरुचार करण्याची प्रतिज्ञा करणात्या आचार्यवचनांत अशी तफावत कां १ 

अशी शंका विचारून, शंकेचें समाधान करून घेण्यावा कोणों प्रामाणिक 

प्रयत्न केल्यास, ता अंगायें त्यानें पालन केलें नाद्दी असें के क्षणतां येईल ९ 
आदिपुराणांतील ब्राक्षण जातीच्या निर्माणाची कथा एकून जात जन्मावर 

नसून ती गुणकमावर आधारलेडी आहे, अर्स द्वाणणान्यांना नात्तिक करसे 

इणावें ! आहारदान देणारा दाता शुद्धाहार व तें नवधा भक्तीने तो देतो कीं 

नाहीं, त्या प७कडे पाहण्यास शाज्माघार अहि १ अशी शंका कादणाय्याप् 
मनिनिंदक व या अगाचे रक्षक नसून भक्षक आहि असे तरी कसे झणतां 

बेईल ९ 
देव, गुरु व शासत्र कोणास द्ाणार्वे, याचष्या रलक्षणासबंधी मनांत 

शका आली तस्व या अंगाचें पालन झालें नाहीं असे निःशंकपर्ण क्षणतां 

येई, अधिक खुलासा करावयाचा झाल्यास असें क्षणतां येइक की अमृक 
देव हा खरा देव नब्दे, अमुक ग्रंथ हा सर्वस्वी अगर त्या ग्रंथांताल कांई॥ 

भाग हू खरें शात्र नाहीं अगर अमृक व्यक्ति-खरा गुरु नाई असे प्रामाणिक- 
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अणानें झणणारा धर्मलेड वा सुधारक छ्णुन देटाव्वणीस पात्र नाई, खरा देव, मुद् 
च शास्त्र यांची जीं लक्षण सांगितली अ्वित, त्या लक्षणासंबंधी शेक्का घरणारा 

धमलड़ व सुधारक झणून देटव्छणीस पात्र होईल, 

(२) निःकांक्षित अंगाचे स्थरूप. 

कर्मपरवशे सान््ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखे5्नास्था श्रद्धाउनाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥ 
अन्वयाथे;:--( कर्मपरवशे ) कर्माच्या स्वाधीन असलेल्या ( सान््ते ) 

नाइ पावण'प्या ( दुःखै: अन्तरितोदये ) ज्याच्यामर्थ्ये दुःखाचा प्रादुमांव आहे 
अदा ( पापबीजे ) पापाच्या उत्पत्तीला कारणीभूत (सुखे ) सुखामध्ये 
( अनास्था ) इच्छरहित ( श्रद्धा ) श्रद्धा असण्णे हैं ( अनाकांक्षणा ) निष्कां- 
क्षित अग (स्मता ) होय, 

अशथै;-पुण्यकर्माच्या उदयानें संसारसुखाचा छाभ होतो हें खेर 

असकें तरी तो लाभ कर्माधीन असता, इंद्विय--जनित सुख कर्माच्या आधीन- 
कर्मावर अवलूंबून-असते, अनंत सायास करें परंतु पुण्यकर्माचा उदय 
झाला नाई, तरी सुखाचा लाभ होणार नाहों, इच्छित सिछणार नाई. बरें, 
पुण्यक्माचा उदय झाला, सुखप्रात्ती हाऊन इच्छित मिव्ठांरे तरी तें चिर्काछ 

टिकणों: नाई, कारण तें सुख आज ना उद्यां नष्ट होणार आंदे, इंद्रधनु- 
अ्याच्या रंगाप्रमाणें क्षणोशक्षणी हें सुख॒बदलणारें आई, मिनत्राच्या भेटीमुद्ले 
आनंद वाटतो, परंतु त्या भेटीनतर त्याचा वियोगद्दी ठरलेला आदे. रोग 

जडण व नष्ट होगें, धन, छाम-फायदा-होणें व नुकसान येऊन त्याचा नाश 
होण, अरे सुखदुःखाद प्रसंग नेहमीच येतात, प्राप्त झालेकें सुख अमर 

दुःख, श्रीमती अगर गरिद्री इत्यादि अखंड नाशेत, ते बिस्काल टिकणोरें 
नाइत, सुख अगर दुःख, छाम वा हानी, आरोग्य वा रोगप्रेडा इत्यादि 
गोष्टी नश्वर आंदेत व त्वा कर्मांषीन आदत, 
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इंद्रियजननित सुखदुःखादिकांचा फेस अखतो, ध्ुभ आाश अश्युभ 

कर्माच्या उदयाने सुख व दुःखांची अनुकमें प्राति होते, हा रंग, ख़त्यम 

संजिकांच्या अगर देव-दानवांब्याशे स्वाधीन नाहीं, कर्म-फरें भोगस्याशिवाय 
खुटत नाईत; अशा हृदनिश्चयनें वागल्यानें या दुसन्या अगाबे पालन होईछ, 

कोणी अशी शंका घेईल कीं सकलपरिग्रह त्यागी मुर्नीना व त्यागी 

गहस्थांना या पहिलया दोन अंगावे पालन करणे शक््य अहे; परंतु अतरदित 
गहस्थी लोकांना हैं करसे शक्य आदि १ अतराहित व अबती सम्बग्दष्टी गृह- 

स्थांना भोगाची इच्छा राहणारच, व्यापारांत पेसा मिल्शावा, नोकरीत माल- 
काची मर्जी प्रसन्न रहावी, अंत वाटणारच, आपण संपत्तमान व्हांब, निरोगी 

असाबे, अंस कोणास वाटणार नाहीं ! यामुक्ठे या अंग्रावें पालन करते करतां 
यईल ! याचें उत्तर असे कीं-सुख अगर दुःख ईं दैवाधीन-कमोधीन-असते, 
ईं समजुन सुख मिव्ठाल्पास तें टिकविष्यासाठी आस्था ठेवूं नये, दुःख 

झाल्पावर त्यात्इछ खेद मानूं नये, दुःखाचा परिद्वार करण्यासाठी न्याय व 

नीतिमार्गाछा पायाखारी तुडवूं नये. सारांश, या पहिल््या दोन बतांचें पालन 

करितांना समता व सहनशीलता बाल्गावी, आपण निष्काम बुद्धीन व फलाची 

आशा न घरितां कर्तव्यकर्म करीत रहांव. इंद्रियजनित सुख भिव्ठत्रिण्यासाठी 

न्याय, अन्याव व पापपुण्य इकडे दुलक्ष करू नये. याही अंगपालनामुद्ठें 

£ सुखदु:खें सम कृत्वा ' अशी मनाची स्थिती ह्ोण्यास मदत होते, या गुणा- 
मुछें सम्यद्नश्नी निर्भय होतो-संकटाछा डरत नाश. 

या छोकांतील 'कर्मपरवश सान्त! या शब्दांतीक कर्म इणजे काय, 

याची त्रोठक तरी कल्पना येणें जरूर आहे, कर्माधीन जगतू , केल्या कर्मानें 
फकछ अगर ि2ब॥[ 89 ए0प ४0४ या क्णीदील कम क्षणने काय ! व 

कर्माची एवर्द/ जबरदस्त सत्ता ती कां ! आत्मा क्षयून एक चीज मानिद्ी 

आई, आपनीं इंद््ये आत्म्यात्य सेव विषयाकड़े खेंचीव असतात, इंद्वियांच्या 
आधीन झालों कीं, दुषकमे घढतात व त्याचा परिणाम आत्स्यावर ह्ोऊन 
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आंत्मा मलीन होतों व दुःखपरंपरा सुरूं होते, दुःखांचा नाश करण्याया 

उपाध झणजे इंद्रिकंना बहंकू न दर्ता त्यांना आपल्या कह्मांत ठेवणे, इंद्रियांना 
आपस्या ताब्यांत ठेवल्यानें आत्मा मलीन होत माही, जीवात्मा परमात्म- 

पदास पोहोंचतो. इंद्रिय-दमन करणें फारच थोड्यांना शक्य असंते, क्षणुत 

संसार-चक्रांतून सुट्ून परमात्मपदाल्म सर्वोभा पोह्षेंचतां यत नाहीं. 

जीब भिन्न भिन्न योनींत कसा जाते व एकाच योनींतील जीवाला 

खुखदुःख कम्माअधिक का मिठ्त १ मनुष्ययोनीत जन्म घेतलेल्यापैकी एक 

गरीब तर दुसरा श्रीमंत, एक सुखी तर दुसरा दुःखी असा भेदमाव कां? इत्तर 

धर्मानीं, ही इश्वरेच्छा असे उत्तर दिलें आहे, जैन-घर्म क्षणतो कीं, दे कर्मायें 
फक्र आह, सुख वा दुःख हैं यहच्छेनें मिवठत नादीं तर तें कर्माधीन आहे, 

क्मवादामुद्ठें मनुष्यप्राण्यची सदाचागकड़े प्रवृत्ति दे, दुराचाराचें फछ 

भोगाबेंच लागणार, भोगल्याशिवाय कर्म सटत नाहीं, ई कछून आड्ले को 
सदाचाराकडे प्रवृत्ति दी रादणारन, सदावारप्रवुत्तीलाच घर्म मणायं; निदान 
त्थामुद्ठें न्याय्य व नीतीचें तरी पालन होईलच, 

जैनधर्मानें कमंवादाल जितकें महत्व दिलें आह तितके महत्व कर्माछा 

इतर धर्मानी दिलें नाहीं; फार काय कर्मवाद द्वा जैनधर्मांचा आत्मा-प्राणक 

आदे. 
निर्वेचिकित्सा अगाचे स्वरूप. 

स्वभावतोज्शुचो काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निजुगुप्खा गुणग्रीतिमेता निर्विचिकित्सता ॥१३॥ 
अन्वयाथ;--( स्वमावत; ) मूछचाच ( अशचौ ) अशद्ध (तु) 

परंतु ( सत्रयपवित्रिवे काये ) रत्नत्रयानें पवित्र अशा शरीरावैषयी 

६ निजुगुप्सा ) क्रिस भावानें रहित ( गुणप्रीति ) गुणाविषयींची प्रेमबुद्धी 

( निविचिकित्सता ) निर्विचिकित्सता (मता) मानली गेली आहे, 
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अथेः--मनुष्यपर्यायाचा हा मानबीदेह स्वमावाने-मूछचाच-अशुद्ध 
व अपवित्र आहे, मानवी शरीर सप्त धातुमय दब मल-मूत्रादिकांनीं मरकेलें 

आह; तथापि सत्नत्रयांगी ते युक्त असले कीं, त्याची' अपबित्रता नंट्ठ होऋन 

तें शरीर पब्िन्न बनते, रोगजजरित ब मसछीन झालेल्यावती छोकांच्या शरीयकड़े 
पाहून मनांत ।फ्रैछस येऊं न देणें याला निर्विचिकित्सा अरे झडलें आहे, 
अणाबदल प्रीति व अनुराग ठेबावा, शरीराकड़े पाहून- मनांत किछूस उत्पन्न 

होऊँ देऊं नये. सदुणोप्रासना करावी. जो सद्रणी असतो तो शरीरानें छुंदर 

थे निरोगी असेलच असे नाहीं, मानवी देहच मोक्षमा्गाचें साधन आहे., 

देवादिकांचें शरीर मोक्षमार्गाचें साधन मानण्यांत आलेलें नाहीं, या अंगांत 

आणखीदि कितीतरी सदूगुणांचा समावेश होता, उदाइरणार्थ-दयाधर्म, 
वात्सल्य-धर्म, स्पतीकरण व वेयाबृत्य इत्यादि, मुनी अगर अती आजारी 

पढले, मलमृत्रांनीं त्यावें शरीर भरलें तर त्यांची झुश्रपा कोण करणार ? 
डॉक्टर व उपचारिका कोणताहि किछुस न मानतां रोग्याची झुश्रुषा कतंव्य- 
कर्म झाणुन करितात, तद्बतव मनी व बरी छोकांच्या रोगाबदइल व मलीन 
शरीराबहल आपली भावना असाबी, आत्मा हा पूजनीय आह, शरीर नब्हे, 
सदगगीच्या शरीराबहुर तिटकारा दाखविल्यास त्था शरीरांतीछक गुणा 

बदल तिटकारा व अनादर दाखजिल्यासारखें झोतें, इतरांच्या सदूगुणा- 

बदल आदर दाखविष्यानें सदुगुणी हाण्यास इतरांना उत्तेजन मिलें, 

एसाद्यन लढाईत विशेष शौय दाखविछें व त्या गुणांबदल त्याव्या तरवार 
बक्षीस मिव्ठाली कीं, इतरांनादी आपण पराक्रम गराजबून तरबार मिल्ठवावी 

असे वाटते, तरवारीच्या बक्षीसामुक इतरांना उत्तेजन मिल्ठते, 

थासंबंधी थोडासा अधिक विचार कर्तव्य आई, या विचाराच्या 
निमित्तानें सुधारकी मंते वाचकांच्या गल्ीं उतराजिण्याचा हवा प्रयत्न नखून 
कायकांच्या विचारांना चालना मिछात्री व इंसक्षीर न्यायानें या विचाराके 
अद्दण करावें, अश्ली विनती आह. 

४] 
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विचिकित्सा ग्लानि, घुणा अगर किल्स हे कषाय आहित, ही भावना 
पापजनक आई, कांहीं कषाय शुभही असतात, कोणी पापकृत्थ करीत आह, 

त्या कृत्यापासून त्याला परावुत्त करण्वासार्ठीं त्याच्यावर रागाक्लों तर तें कृत्य 

पाप या सदराखालीं येणार नांहीं; कारण रागात्रण्यांत आपल्ा शद्वेतु भादे. 

किव्ठस घरूं नये, यात्रा अर्थ शुचिभूंत राहू नय अर्स नाहीं. व्याव- 

हारिक व आरोग्य दृष्टयाही शचिथूततेची अत्यंत जरूरी आह; तथापि अति 

सर्वत्र वज्येत् ” या नन्यायाने केव्हांही मर्यादादी राह्मणारच, शुनिर्भूतता 
अगर शाच-धम याच्या नांवाखालीं किती चुका व अन्याय घडतात इकंडे 

रूक्ष देणे जरूर आह, कांही राग संसगेजन्य अद्दित, अश्या रोग्यापासून दूर 
रहाणे जरूर असेत, वाइट व दुष्ट लछोकांच्या संगीत रोहिल्यानें त्यांचे दुर्गंण 

आपणांस जडण्याचा संभव असता, क्षणून त्यांच्यापासून दूर राहवे. याय 

विचारसरणीचा विच[र करून स्पर्शास्पशाबहल रूढी पडत गली; परंतु पुढें- 
पुढें ही विचारसरणी मार्भे पडून मानव समाजांतीरू बराच मोठा भाग अस्पश्य 

समजला गेल व शुचिभूतपणाल। धघर्माचें स्ररूप यऊन धमाच्या नांवाखाली अश्ा 

जातीवर अन्याय होऊं लागला, 

हलके धंदे करणास्याना स्पर्श करूं नये असे ह्षणतांना आपल्या मनांत 

जातीच्या, कुछाच्या व जन्माव्या उच्चनीचपणाची भावना येत नाही ! अहंकार 

उत्पन्न होतो, त्या जातीबदछ मनांत अनुदार व द्वेषयुक्त भावना उत्पन्न 

होतात, सम्पग्दर्टीनीं आठ प्रकारचे जे मद- गव-घरूं नयेत अशी जी धमांशा 
आह, याच्या अगर्दी विपरीत असे बर्तन घड़त असतांनाही तें धर्म-झत्य 
समजलें जाते ११ 

अन्नोदक व्यबहारांत अन्नपाण्वाच्या झुद्धाशद्धतेपेक्षां तें तथार कोणी 

केले, इकडे अधिक छक्ष दिले जातें, आपकी जात अष्ठ आईदे अंधे मानून 
व अभिमान घरून इतरांच्या हतचें वस्नगाव्ठित पाणीही बंज्य॑ मानिके जाते. 

उच्चगोन्र कर्मबंधासुकें चांगल्या कुल्यांत व नीचगरोच्र कर्मबधामुछें नीच- 
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कुलांत जन्म होतो, यावरूम जन्म द्वा 'कर्माधीन आहे, आपल्या आर्धीन 
'नाहीं; असा विचार केल्यास्र अन्नादकाच्या शुद्धाशुद्धतेकडे रक्ष देगें जरूर 

आहे अंस दिसून यबेइल, ते तयार कोणी केले हा विचार गौण अढि., 

अस्पृश्यतच्ा विचार करीत अस्तां (१) आचारशादे व (२) शचि- 
मृंतता या दोन गोष्टीकड़े लक्ष देणे जरूर आई. आपण ज्यांना आज जन्मवः्च 

अस्पृशय मानितों, त््यांच्याशरखाच आचार असणारे अनेक छोक व जाती 

आहित, बंगाल बगैरे प्रांतांपोछ ब्राक्षणशि मांसहारी व मच्छाइरी आदत, 
थुरोप, अमेरिकादे खंडांतील प्रायः सबंच छोक मद्य व मांसाहार सेवन 

करणोर आंइत, अश्ञा स्थिर्तीत आचार दुद्धीच्या नांबाबर ठराविक लोकच 
अस्पृश्य कां ! शचिर्भूततच्या दृष्टीनी जिंचार करितां ज्यांना ज्यांची स्पृश्यांत 
गणना केली जाते, ते लोक तरी किती शुचिभूत असतात !! 

घरच्या मुलाबाब्यंची घाण आपण काढितों, दवाखान्यांत तर डॉक्टर- 

पासून उपचारिकायर्यत सर्बानाच हैं कृत्य करों ल्यगंते, तेवक्या वेब्ेपुरते 

आह्षी अस्पुश्य ठरतो, स्नानानंतर स्पुश्य होतो, अस्पृश्यांच्या बाबतीत ही 

जिचरसरणी कां असू नये १ 

आचार्य समंतभद्बच क्षणतात की “ स्पभावता शुचों काय ?? दाणजे 
मल्मृत्रादिकांन। भरलंल हूँ शरीर मूलतः---जन्मताच- अपवित्र आह, पित्पार्ये 

वीये व मातेचे रक्त यांच्या संयागामु जीवाची उत्पत्ती होते; असा हवा 
अपनिनत्र जीव व हे शरीर रत्नत्रयामुद्े पवित्र द्वोतें, त्यामुल्ें शरीराबइछ 

घुणा-किठस-घरूं नये व गुणाबदल प्रेम-प्रीति-व आदर हीं दाखबाबींव, 
अशी घर्माश्ा आंढे, नित्य व्यवह्ाासंत मात्र या घमाशिचें पदापदी 
उल्लंघन दहोऊन रढींना महत्व दिलें जात आई, निर्विविकित्सा ही सम्य- 

क्त्वाची एक शर्त आदे, ही मोद्ून सम्यक्त्वी कर्से होतां येईर १ परंतु 
रूदी, प्रिय जैनसमाज या ाकांतीर थार व उदात्त देवूंकढ़े दुरूक्ष करीब 
आह. सम्यग्दशनाज्या आचाराचें, अंगावें अपर गुणाचें पालन केल्पार्दे 
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आतंबाया उद्धार होऊन त्यांचे नांव घर्मग्रंथातदो अजरामर शोऊन सहिल् 

आहईे, जैन तमाजानें जरी त्याला आपला मानिझा नसका तरी जनघमोनें 

ल्यास आपला मानुन त्याचा उद्धार कला आहे. 

या अंगाच्या महत्वाचें पंचाध्यायीकार्रनी केलेल्या वर्णनाशी बाचकांचा 

पारिवय करून देणें जरूर अहे, ते क्षणतात कीं;-. 

दुर्दैवाद् दुःखिती पुंसि तीब्रासाताघुणास्पदे । 
यक्ादयापरे चेत: स्मृतो निर्विचिकित्सकः ॥ ७८३ ॥ 

सारांश;--दुर्दैवामुछें अगर पूर्वजन्माच्या कर्मापुकें जे दुःखी आंहत,. 

दारिद्री अद्दित, रोगी आहेत व ज्यांना पाइतां किछठस उतन्न होतो, त्यांच्या- 
बदल कठार मन न करितां दयाद चित्तार्ने त्यांच्याकड पहनें, सह्दनुभुतीनें 
त्यांचा समाचार बेऊन त्याथ दुःख कमी होईल असे करावें, या पुढील 
छोकांत याहं। पुर्दे आऊन पंचाध्यायीकार झणतात कीं:--- 

नैतत्तन्मनस्यज्ञानस्म्यद संपदां पदम । 
कर 

नासावस्मत्समों दीनो वराके विपदां पदम् ॥ ७८४ ॥ 

सारांश;-मी श्रीमंत आदे व मी मोठा आई असा गयव॑ धरणें हूँ 

अज्ञान आदे, या उलट प्रत्येक दान, दीन, दुःखी व दररद्धी इत्यादिकांतदल 

समताभाव ठेविला पादहिजे, गर्व धरणें मूखंपणा आहे कारण जो समताभावी आह 

तोच खश सम्पग्दश, तोच खरा ज्ञानी, तोंच मान्य, तोच कुलवान, तोच 

आमान व तोच पार्मिक, यापुदीरू लछोक तर अधिक विचाराह आंहः--- 

अत्युत ज्ञानमेवेतत्तत्र कमैविपाकजा: । 
आणिन: सदशः सर्वे असस्थावरयोनयः ॥ ७५८५ ॥ 

सारांश:--पूते -भवांत मीही या दुःखी व दारिश्यासारखाच असेन. 
अखिल प्राणिमत्र एकच आई, त्यांत उच्चनीच वा गरीब-भीमेत असा मेद- 

भाव मुरछींच नाई. वरील चर्चेबरून असे 7६सेल की तीर्थंकर प्रभूंनीं अचुक 



अध्याय १ लक. ध्हू 
अल 8 
जी गो त्याज्य व धर्मबाक्ष मानिली आदि, तीच गोष्ट आक्षी त्याचे अनुयायी 
जीब को प्राण समजत अह्िं, समताभाव धरा, अस्पृर्वता माने नका, जात्वा-' 
दिकांचा गये व्यथ आदि असे झटलें कीं घर्म-बुड़के या पदवारू पा 
च्यॉवें छायत, समतादे उद्च विचार नष्ट झाले व आज कृपमंहकबृर्चाये 

आश्षी ज्ञान भाहों !! 

दिगबर मुनी व त्यांचे आचार पाहुन नाक मुरइणारे अनेक अजन 

महाभाग !! आहत, मुर्नीच्या शरीराकड पाहुन किछस मानूँ नका, त्यांच्या 

अंगच्या गुगाकड़े पहा, आपंडे स्वतः शरीरही मलमूत्रादिकांनी भरलेंऊ 

आई, याचें. विस्मरण त्यांना होतें क्षणून दिगेबर मुर्नीना ते दंष देतात- 

दिगंबर मुर्नींची शशराबर आधक्ती मुरींच नसते, ६ ते टीकाकार विसरतात, 

हैं त्यांचेंच दुर्भाग्य नव्दे काय ! 
नेमिग्रथमाँतील र्नकरंडक भ्रावकाचारांतीड विचार पद्मावित, अश्यी 

अशिफारस आ्यी वाचकांना करितों. 

(४) अमूदरदृष्टि अगाच लक्षण. 

कापये पथि दुःखानां कापथस्थेप्प्यसस्मतिः । 
असंपृक्तिरजुत्कीतिरमूढाइष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ 
अन्षयाथे;--( दुःखानां पथि ) दुःखद मार्ग असणान्या ( कापथे ) 

मिध्यामागीबदहल ( कापथस्थेउपि ) मिथ्या मागोनें चालणान्या छोकांबिषर्यी 

देखीलद्दी, ( असंमतिः ) मनानें संमती-मान्यता न देणें, ( असंएक्ति; ) शरीरानें 

सत्कार न करणें-व आदर न दाखविर्णे, व ( अनुल्कीर्ति: ) बचनानें स्तुति 

न करे ही ( अमूढ दृष्टि: ) अमूढ दृष्टि (उच्यते) अंगार्ची रक्षयें सांगिवर्दी 

अद्दित, 

अधथैः-मिश्यादशन-पिध्याधर्म-खोटा घर्म व मिथ्याव्मने बागणारे 

यांची मन, वचन व काया यांनीं स्तुती इस्मादि न करें याझा अमृड़ इडि 



प्ट्षे रशत्नकरण्डक्ाबकायार 

खर्वे हादलें आंदे, मिथ्यात्ाच्या प्रभावामुक्कें वा अशानपणामु्े रागद्वेषादि 
युक्त आशा मानहेल्या देवदानवांची झालेली पूजा-अचो पाहून त्या देषदेवींची 
आग़र स्यांची पूजा-अर्चा करणाय्बांची प्रशंसा करण्यान या अंगाचें पालन: 

होणार नाई, संत्रतंत्र यांचा प्रभाव वर्णन करणें, कंदमूछ व मांसभक्षण 
करणाय्यांची स्तुती करणें, कुपात्री दान देणास्यांची ख्याति गरार्णे इत्यादि 

कृत्य केल्यानें या अंगाचें पालन होणार नाहीं; कारण ते भिव्याधर्मानें व 

मिध्यामार्गनें चालणारे असतात, मागीर छोकांत सदूगुणांची स्थ॒तिस्तोत्ें 
गाबीत व तक्न केल्यानें ती स््तुती सदुणांच्या वादीस कारण होते, अरे 

सांगितलें आहे, दुगुणांची स्तुती करूं नय असे या कछोकांत सांगितले आहि., 

अशी स्तुती दुर्गुगाच वाढीख कारण होईल, शका-म, गांधी, पं. नेहरू 
अगर अशाच विश्ववंद्य विभूति, स्वर, वा. टागोर यायें गुणवर्णन करणें,. 

लढायाची बातमी छापणें अगर लढाईत प्राणाहुती देणास्या वीरांच्या शौर्या- 
दिकांचें वर्णन करणें, हे त्याज्यच मानावें कीं काय ! या इंकरचें उत्तर:-को. 
संख्या ३० खाड़ील विवेचनांत पहावें. व या शंकेचे निरसन झालें कीं नाई 
हैं ठरवावें. 

या गुणाचें-अंगाचें-पालनामुल्ठें कसल्याहदी प्रसंगीं मिथ्यादेव, शासत्र व 

गुरू यांना न सानण्यादें थेये अंगीं ये, सम्पग्द्टी सात प्रकारच्या भयापासून 

दूर असतो, सात प्रकार्ची भीति बराछूभिढी नाहीं क्षणजे कुदेवादिकांची 
भीति बाल्ठगण्याचें कारणच राहणार नादी, खरा देव, गुर व शस्त्र यावर 
या अंगपालनामुर्छे अखेड व अढछ श्रद्धा राद्दील, 

(५) डपगूदन अगाच लक्षण. 

स्वयं शुद्धस्य मार्गेस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् । 
वाच्यतां यत्पमाजेन्ति तददन्त्युपगूहनम् ॥ १५ ॥ 

अन्वयाथे:--(स्त्रय॑ झुद्धस्य ) स्वतः शुद्ध (मार्गस्य) मोक्षमार्गोवर 
६ बालाशक्तजनाभ्रयाम् ) अशानी व असमर्थ छोकांकड़न होणात्या (वबाच्यतां » 
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निंदेछा (यत्प्रमाजन्ति ) दूर करणें ( तद् ) त्याला (उपयुहनं ). उपग्रइनः 
( बदन्ति ) झणतात 

अरथेः--२त्नत्रथमय व दद्वलक्षण धर्म दवा मूलतः शुद्ध परत आड़े. 
कारण तो जैनेंद्र भगवानांनीं सांगितला आई, झा धर्म अनादि आह, आलिले. 
प्राशिमात्रांचें कल्याण करणारा हा धर्म आहे, स्प्रकारें ह। निर्दोष भादे. 
अदा या त्रिकालाबाधित व सर्वे कल्याणकारी धर्माची कोणी अशानामुक्के 

अगर गेरसमजुतीनें निंदा करूं छागलछ तर त्यायें निराकरण करणें, आला 

उपगृहन असे हाटलें आहे. 
एखाद्या मुनाकट्टून अगर जती ग्रहस्थाकड्डन चूकभूल झाल्यास ती 

चब्हाव्थावर आणण्यानें स्बंच मुनी व त्रती लोक असे असतात, अश्ञा निंदेस 

व गैरसमजास जागा राहण्याचा संभव असता, सब्र ते दोष चब्हास्थायर न 

आणितां, आपस्या मुर्ाचे दोष झांकण्याचा व सुषारण्याचा माता जशी 

प्रयत्न करते तद्बतू प्रयत्न करणें, याल्ा उपगृहन झणतात, 

सम्यग्दृष्टी छा दुसन्याच्या निदेचा व स्वत:च्या स्तुतीचा त्याग सोगि- 

चला आहे, एका मराठी कवीनें झटलें आदे कीं, “ आत्मस्तुति परनिंदा 

मिथ्याभाषण कर्घी न यो बदना ! 

पण पांघरुण केब्द्दां घालाबें ? 
मुनी अगर ब्ती ग्रदस्थांकड्रन चुकभूल झाल्यास त्यावर पांघरूण केव्हां 

घालावे ! हा प्रश्न महत्वाचा आह, चूक झाली व त्याचें प्रायश्वित घेण्यास ते 
तयार आदत आगे पुर्ढे तसें कृत्य करणार नाईी अर्से अश्वासन मिक्रत 

असस्यास ती चूक चब्हाव्थावर आणण्यांत अर्थ नाहीं; परंतु चूक्र असर्तां 

ती चूक नाहीं असे मुडदारपण।नें कोणी प्रतिपादन करूं छाग्रेक तर त्याची 

गय करूं नये. त्याच्या कृत्याचा दंभस्फे८ करून त्या इत्याला विरोध व 

कृत्याचा निषेध करणें जरूर आहे. तर्से न होइंल तर पापकृत्याछा उतस्तेजन 

मिल्लछ व इतर बशा कृत्यालाच इतर धर्म समजत राइतील, या अंगाच्या पाजना- 
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मुद्9ें कल्याण सागीत आपली प्रगती होत दहोत जाते व कुमागोपासूत डुस- 

स्याया बचाव होतो, इष्ट कोर्णत व अनिष्ट कोणतें अगर घम कोणते अगर 

अधर्म कोणते, कतंव्य कोणत व अकत्ेव्य कोणतें, याचा बिचार संम्पम्दष्टीत्म 

राहतो व त्यामुक्ें लो सदाचरी राइता, लोक, झास्र, शुद व देवमूढता तो 
पार्ीत नाई यामुक्कें ठो फसला जात नाही, रूढीचा तो गुलाम बनत नाही. 

छोक सेख्या २२ मध्य लोकमूठतेयी कांही उदाइरणें आचार्यानी 

दिल्ली आहत, कछोकसंख्या २४।२८५ यांत अनुकमें देवमूढ़ता व गुरुमृढता 
यांचें स्वरूप दिलें आदि, 

काछायी कतेबगारी- 
यावरून आच्चाय्याक्या काछी नसलेल्या अनेक लोकाचारांना काढछार्ने 

रूदीव्या गादीवर बधबिलें, ब शास््रात् रूडिबंलीयसी ” अरे क्षणन 
त्यानंवरच्या पंडितांनीं अशा रूढीना घर्माध्यक्ष केले आहे. 

नदीनदांचें स्नान धर्म झणुृन समजुन करूं नये, स्नानानें पुण्यलाम 
होईू, अशा भावनेच्या विरुद्ध आचाय आदैत, आरोग्य वाढत अगर 

स्वच्छता रहदावी या देतूने नदीनदांचें व समुद्र॒स्वान करण्यास धमोनें सनाई 

केलली नाई, अशा स्नानाम॒छे मूढतेचा दोष पदरी येणार नाहीं. जैनधमे 
हेतूकड़े पहाणारा आह. तो पदोपदी हेदृचा विचार करितो व द्वेतू विचारांत 
घेऊन त्यावर पाप अगर पुण्य यांव शिकामोर्तत्र कन्तो, 

(६) स्थितीकरण अंगाचे स्वरूप: 

दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धमेवत्सडैः। 
प्रत्यवस्थापन प्राज्षेः स्थितीकरणप्रुच्यते ॥ १६ ॥ 

अन्यवार्थ:---( दशनात् चरणात् अधि ) अम्पम्द्शन अथवा सम्प- 
क्चारित्र यांच्यापासून ( चलतां ) चलायमान होणास्याद्ा ( घर्मवत्सकै: ) 
धर्मप्रमी लोकांकड्ून ( प्रत्यवस्थायनं ) स्थिर करंणें हूं ( प्राशैः ) शद्ाण्या 
छोऊांकडून ( स्थितीकरणं ) ल्थितीकरण अंग ( उच्यते ) सांगितले गले आदे. 
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सथे;--एखादा सम्पन्दशनी व जती असेझ के चारिजघारकशी 
अेख्त, परंतु प्रबछ कमोच्या उदयाम॒कें, रोगादिक कारणामुछें, दारिद्रयामु्के, 
दुशंन्या संगतीमुक्के मिथ्या घर्माच्या उपदेशान्भ् परणामामुरे, मेतरतेचादि 
चमत्काराच्या प्रभावासुऊं अगर अशाच अनेक कारणांमुछें त्याच्या भ्रद्धेंत 

व मनांत चकछबिचलछता झाल्यास, त्यातें मन पूर्ववत्् धर्मात स्थिर करणें, 
यात्य स्थितीकरण अंश झटलें जाते, दारिद्यामृत्ठे कोणी घ्मेतर करूं पहात 
असेलू तर त्याला पैथाची मदत करून त्यात धमौत स्थिर करणें, धर्मवत्वा- 

बहुलू शका येऊन धर्मातर करूं पद्माण्याची शंका दूर करणें असे का करावें ! 
जनसंख्या कभी होते क्षणून १ को दुसरी कांदी कारें आंइत १ दुसम्पांचें 

दुःख व सकटठ दूर करणे हूँ सम्यक्त्वायें लक्षण आददे, तसेंच जगांत जितके 
अधिक सदाचारी द्वोतीड तितके इष्टच आंदे, या अगाच्या पोलनावुच्ठे सदा- 

चाराची बुद्धी होत व सदाचारी छोकांब अभिनंदन झाल्याने इतर त्यांच 

अनुकरण करितात, ब्ती व संयमी छोकांचा आदरसत्कार करे, त्यांना 

सहाय्य देऊन व त्यांचें नांव होईठ, अंस करावें, आमंताच्या श्रीमंतीची 

सुती कव्हां कगवी १ तर न्यायमार्गनी मिछविलेल्या पैशाचा धममे-कार्योत 
खर्च दाता तेव्शां, विद्वान, तपस्वी, कलाकार इत्यादेकांबइझ हं।च वृत्ती 
ठवाबी, 

या अंगाच्या महत्वाचा थोडासा अधिक खुलासा करणें अनाठार्यी 
द्ोणार नादी, प्रत्यक जिज्ञासूठा धर्ममाग दाखबाबा; अनीतीनें वागणान्यांना 

नंतीच घड़े दऊन त्यास सन्मार्गात्र आणार्वे अगर आणपण्याचा प्रयत्न 

करावा, जो भ्रष्ट आदि, पापी आह व पत्तित आंदइ त्याठा उच्च पदावर नें 

हाच खरा धर्म भांहे, कारण त्या कृत्यांत त्याचा उद्धार आंदे, दी उच्च 
विचारसरणी डोल्यापुदें ठून पंचाध्यायीत झटके भादें कीं--- 

सुस्थितीकरण नाम परेषां सदनुग्रह्मत । 
अष्टानां स्व॒पदात्तत्र स्थापन तत्पदे पुनः || ८०७ ॥ 



पट रत्नकरण्ड्क्ावकायार 

सागंश, जो भ्रष्ट शाला आहे, पातित झाला आहे व. पदच्युत शाला 

अहे त्याल्य कायमचा भ्रष्ट, पतित व च्युत न ठेवतां उपदेश देऊन त्याहा! 

वर कादून घेणें अर्थात् त्याछा सन््मागोला छावगें व पूर्वपदाला पोंचबियें हैं 
जैनधर्मानें एक प्रमुख अंग आईे, 

अनेकवेतां अनुभव मात्र विपरीत येतों, एकवार भ्रष्ट झाला कीं,. 

तो कोणी आपला नब्हच असे समजून त्याला दुर छोटलें जातें. तो बाहिष्कृत 
मानला जातो. त्याला सुधांरवयास संधी भिव्ठत नाहीं, अगर इतर त्याछा 

सुधारणचा प्रवत्न करीत नाहींन, व हैं करणेंच धर्म आहे, अशी चुकीची 
समजूत झाली आहे, वास्तविक धमोज्ञा मात्र निराव्थी आदे. यावें कारण: 
घर्माचें अशन, अंधश्रढ्धा ब उच्चनीचपणाया बुधा-आभैमान, पुनविवाह्ममुद्के- 
पतित होता, अें मानिें तरी त्याचे बंशन आजन्म ब वंशपरंपरेनें पवितक 

समजावयाचें झाल्यास या अंगाचें महत्व कोर्ठे उरलें १ व त्यांना आत्मो- 

द्वामचा मार्ग तो कोणला राहिल ! 
जैनधर्म प्रगतिपर, आशाआदी व उच्च ध्येयवादी आंहे. पहित झालेला 

पावन होऊन पवित्र व सदाचारी होईल, अशी आशा व विश्वास तो घरितो, 

आज नाहीं उद्या, या जन्मी नाहींतर पुढील भवांत आगि कर्मफछ भोगल्या- 

नेतर पातेत पावन होणारब असा आशावाद जैनधर्म धरितो, पतिताश 

सन््मागोछा छावष्याचा, त्याची प्रगाति करण्याचा तो प्रयत्न करितो या अंगाचा 

अशा सर्व दृष्टीने विचार कगवा, हाणजे त्याचें महत्त्व ककून येइल, 

(७) वात्सत्य अंगा्चे स्घरूप:- 

स्वयूथ्यान् प्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियेथायोग्य वात्सल्यमभिलप्यते ॥ १७॥ 

अन्वयाथे:--(अपेतकैतवा) कपटभावारने रहित होऊन (तद्भावसनाथा) 
चांगल्या भावनेनें ( स्वयूश्यानप्रति ) घर्मबेधूचा (थथायोग्यं ) यथायोग्यः 
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€(धतिपात्ति: ) आदरसत्कार करणें (वात्सल्य ) वात्सल्य ( अभिलप्यते ); 

खते सांगितलें आहे. 

अथे;--सम्प्खश्ञन, शान व चारित्रस्पी धर्माच्या पालकांचा जो 
समूह-समाज-असतो तो स्वधर्मीयांचा समूह आहे, ते स्वपर्ीय आदत असे 
समजाएनें, या समाजांत मुनी, अजिका, श्रावक, श्राविका व अबती, सम्यग्डष्टी 

या सर्वोाचा समावेश होतो, या सर्वोचा मनोभावें व क्पटरहित नमस्कारा- 
दिकांनीं सन्माने करणें, त्याना सामारे जाणें, त्यांचं गुणबणन करें व त्याना 

उम्बासनावर बसबणें व त्यांच्या भोजनादिकांची व्यवस्था आदरपूर्वक व 

घ॒मंबंधु द्वणून करणें, त्याला बात्सल्य द्वाणतात, मात्र हें आदरदि व्यवहार 

कपट व मायागहित असावेत, त्यांत स्वार्थी हेतु नसावा, या अंगाने: 

जगान्मित्र द्वोण्यास संची [दिली आहे. परोपकार करणें ह आपके 
कतेव्य आदे, हा आपला घर्म आहै., आपल्या कुदुंबियांची, घर्मीबाँची ब 
दशाची उन्नती करण्यांत धन्यता मानाद्री व त्यामुद्ठें विश्वंघुत्वाय नाते जड़ते: 
व असें नाते जोडणें हं आपलें घधर्मकार्य आहे, 

अहिसाधमोबदल आदर दाखविणाग्यांचा सन््मान करणें, हिंतारहित 

कार्यावदल सहानुभूती दाखविणें, सत्यधर्माना प्रसार करणान्यांना उत्तेजन 

देणें, व परघम व परख्त्री यांना त्याज्य मानणान्याबद्दल आदर दाखबिणें बगैरे 

कृत्यांचा वात्सल्य अंगांत समावेश होतो, 

साधर्मियाबदल व परधामयाबदहल आपली भावना कशी असाबी 

याबहल या छोकांत आचार्यानीं उत्कृष्ट नियम घालून दिला आहे, इतर 

घर्मायांया देष कराबा, असा अर्थ करणें चुकीचें होईल, स्वयूथ्यान्प्रतिः 

सद्भाव यात्रा अर्थ केवढछ स्॒जातीय अध्ष न समजतां आपतल्या गुणासारख्या 
गुणी लोकांचा समूह, मग तो कोणत्याही जातीचा अछो, गुणामुर्के तो जैन व 

स्वधर्मीय होतो, गाय आपल्या कासरांबर जशी ममता करिते, तद्बतच आपल्या 

समान गुणिजनावर प्रेम करावें, हवा या गुणाचा सारांश आईे. विश्वप्रेम, 
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चंधुभाव व गुणग्राइकता इत्यादि सद्दु्गांच्या विकासाला स्फूर्ति देषारें ई अंग 

अंह, 

वात्सल्य अंगाबदुछ ओपझनदे आचार झणतात कीं/--- 
स्वमतस्थेषु वात्सब्य स्वशक्त्या ये न कुवेते । 

बहुपापाइतात्मानस्ते धर्मेस्थ परांगमुखा: ॥ ३६॥ 

सारांश, आचार्य समंतभद्र या अंगावें स्वरूप सांगतांना “ स्वयुथ्यान् 

प्रतिसद्धाब: ? इत्यादि शब्द योजना करिताव व आचाय पनंदि 'स्वयृथ्यान 

च्या एवजी ' स्वमतस्थंषु ” हा दाब्दपथोग करितात, एबढेंच नन्देतर 

' सशक्तया ? अमेंद्दी ाणतात, आचार्य समंत्रभद्र यानीं अशी मर्यादा घात- 

छेली नाई; हे विचारी वाचकांच्या लक्षांत यईलूच, आपल्या धर्मबांधवरांबहुछ 

शक्तिनुसार प्रेममाव घरावा व जो असा प्रममाव धरणार नादा तो पापी घ 

अर्मपरांगमुल आदे, असे समजावें; असे पद्मनंदीनीं व॥छ #ोकांत सांगित्े 

आदे, प्रम व मोद या शब्दात मददंतर अह, प्रेमांत पापवुत्ती नाही, मात्र 

मोदंत ती प्रवात्ते इढतर आहि, 

शत्रू व मित्र याना समान लेखावें, सर्वोज्ी समता भावानें बाग व 

विश्ववधुत्वार्चें नाते निमीण करावे असा उपंदश सामा।थेक बताये स्वरूप सांग- 

ताना केला आंदे, वात्सल्य अंगाचें लक्षण देतांना स्वपर्मीयांशी प्रमभावाने 

वागाबें असे सांगितलें आंह, या दोन्हा विचारसरणीचा समन्वय करे 

कठीण नाई, स्त्रधर्मीयांचहुछ प्रेम दाखंबितांना परधर्थीयांचा द्वेष करणे 

जरूरच आंह अगर त्याचा निर्विाद तसा परिणाम होताच अंधे नाक. 

आपसल्या मुलठाबदल माता प्रेम दाखवितें झणुन तं शजास्यांच्या मुलांचा द्वेषय 
करिते अर्से झणता येईल ! ' स्वयूथ्यान् ! व स्वमतस्थ है शब्दप्याग कां है 
जाती या शब्दाची आज जं। कल्पना आह तीच कल्पना आचार्यद्रयांची 
असती तर बरीलसारखे शब्दप्रशेग त्यादों योजछव नसत, जन्मावस्न 
-ठरविलेध्पा जातीचा विचार बांत दिसत नखूने स्रमतस्थ गुणांचाच विचार 
करेछा दिसत आंड, 
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जआती:- कशाचरून टरबिल्या गेल्या आदेत रै 
संयमो तियमः शील तपो दान दयोदया। 
विद्यंते तात्विका यस्यां सा जातिमेहती मता ॥ 

साशंश:--संयम, नियम आर तप व दान शत्यादिक सद्ण ज्यांच्या 
ज्यांच्या अर्गी आदत, अशा लोकांच्या समुदायात्य उच्च जाताय असे समजलें- 

जातें,या मान्य आचायवचनांत जाती ही जन्मावरून ठराविली नसून ती गुणावरून 
टराविली गेली आंह, हैं स्पष्ट दिसछ, मगवान मद्षवीरांनी तर गुणाचा व जन्मा- - 

चाही विचार केडेला नाहीं. मनुष्यजञातिरेकैव हो क्रांतिकारक घोषणा 
मगवानानींच करून इथून तिथून सर्व मानवी प्राण हे एकाल' आतीचे आंइत, 

अशी जाहीर घोषणा केली आह, या जाहीर घोषणच्या आघाराबर दुसन्या एका 

ज्चार्योनीं गाय व घोडा यांच्यांत जसा शारीरिकच भद आहि, त्याप्रमाणें 

भेद मनुष्य योनींत नाही, ६णून मानवी प्राण्यांची जात एकच आहे अंसे 

स्पष्ट इाटलें आहे, शछोकसंख्या २५-२६ खाली यासंबंधी आणखीही थोडासा 
अधिक खुलासा विस्तारपूवक आचायवचनासह दिला आ; त्याकडे विचारी 

बाचकांचें लक्ष अगत्यपूबंक वेधीत आंद, याद्दी उप्पर जन्मात्रून जाती 

मानाव्यात असा आग्रह घरिल्यास भगवान महावीणसारख्या विभूत्तीच्या 

अबताराचीच वाट पहद्माण्यापेक्षां अधिक पे काय करतां येईल ११ 

प्रभावना अगायें स्वरूप: 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥ १८ ॥ 
अन्वयाथे;--( अजञानतिमिर्यातिं ) अशानरूपी अंधःकाराच्या प्रसा- 

शात्य ( अपाकृत्य ) दूर करून ( यथायथम् ) यथाशक्ति ( जिनशासनमाहाक्य- 

ब्रकाश; ) जैनधर्माचें महात्य प्रगट करणें ( प्रभावना ) प्रभावना ( स्थात् 

होय. के 
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अथे+--संसारी छोकांत अशानाथुछें मिथ्याघर्मानछ, आदर असतो 

“ब सत्यधर्नादी खरे कल्पना नसुते, त्यांच्या मनांतीलक अज्ञानहूथी अंधःकार 

-नाहींसा करण्याच्या प्रयत्नाछा प्रभावना अर्स हाणतात, अज्ञानरूपी अंधः- 

काराचा नाश करावयाया द्टल्यास स्त्नत्न4-धर्माचा उपदेश करणें ऋम- 
प्रासच आई, हि 

या अंगायें महत्व फार मोठें ब परिणाम फार दूरगामी आहत, 
सत्यार्थदेव, शुरू व शातत्र कोणास क्षणावे ! कल्याणकारी धर्म कोणता है 

दशाधर्म झणजे काय ! वबगेरे बगरेबदल छोकांना ज्ञान करून जेनधमाचें 

वैशिष्टय वा माहात्म्य पटवृन देण्यानें या अंगाचें पालन द्वोणार आंडइ, 

जैनधर्मानें वेशिप्य्य पटबिण्यासाठीं पुस्तक प्रकाशन, उपदेश, विद्या- 

दान, पूजाप्रतश वगैरे अनेक मार्ग भाददेत, या मार्गाचें अवर्लंबन करण्यांत 
प्रभावना अगाचें पालन द्ोणार आहे, जिन-मंदिर बांधे, पूजाप्रतिष्ठादे 

मद्दोत्सव करणें, पाठशाल्दि स्थापन करणें व धर्मग्रंथ प्रकाशन फरणें इत्यादि 

ऋत्यांत प्रमाबना करण्याचा हेतू असावा; नांवलीकिकाचा दहेतू नसावा, निष्कास 

कार्य करंव, बडजावासाठीं व नांवछौकिकाच्या हेतूने हूँ करूं नये, सम्यग्दर्श 

न्याव्य आत्मस्तुती व परनिंदा बज्य मानिढी आहहे, वात्सल्य अंगपालल्नारनें 

इतराचे शारीरिक कष्ट कमी होतील. प्रभावना अंगाच्या पालनामुलें, अशानी 

लोकांच्या बौद्धक वाटीस व सम्मार्ग प्रवृत्तीख मदत होणारी आह, प्रभावना 

अगाच्या पालनामुद्ें ख़म्या घर्माचे शान इतरांनादि इोऊन घर्मप्रधायास सहाय्य 

शोइल, धमंप्रसारामुछें सद्रुणांची वाढ होऊन जगत् सुखमय व आनंदमय 

डोइंल, 
आठ अगांच पालन करणाप्या प्रसिद्ध व्यक्ति:- 

तावदंजनचोरोंज्गे तताउनन्तमत्तिः स्मृता । 
उद्दायनस्तृतीये5पि तुरीये रेबती मता ॥ १९॥ 
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..._त्ते जिनेन्द्रभक्तोलन्यो वारिषेणस्ततः परः । 
विष्णुश्न वज्जनामा च शेषयोलेक्ष्यतां गतो ॥ २० ॥ 
समन्वयाथेः--( तावत् अंगें ) पदिल्या अगामण्ये (अंजनचौरः ) 

अंजनचोर ( स्मृतः ) जाणावा ( ततः ) दुसप्या अंगामध्य॑ ( अनन्तमतिः ) 

अनंतमति (स्मृता ) प्रसिद्ध झाली आह, (तृतीय) तिसप्या अंगांमध्ये 

( उद्दायन: ) उद्दायन (लक्ष्यतां गत: ) प्रसिद्वीस आछा आह. (तुरींय ) 
चवध्या अगांमध्ये (रेबती लक्षतां मता) रेबती प्रसिद्ध झालो जगह 
( ततः अन्य: जिनेंद्रभक्त: लक्ष्यतां गतः ) पांचव्या अंगांमध्ये जिनद्रभक्त 

प्रसिद्धीस आछा आह, (ततः पर; वारिषेण, लक्ष्यतां गत; ) सहाब्या अर्गात 

वारिषेण प्रसिद्ध झाला आंहे, (फिणुच वज्जनामा ) विष्णुकुमार 

ये बज्कुमार है ( शपयो: लक्ष्यतां गतो ) शिक्रक राहिलेलथा अथीत् अनुऋमें 

खातव्या व आठब्या अगांत प्रसिद्ध झालि आंइत, 

अथेः--पहिल्या निःशंकित अगाचे पालन केल्यानें अंजनचओर, दुमन्या 
निष्काक्षित - अंगाचें पालन कल्यानें अनंतमति, तिसस्ता- नि्विचिकित्सा अंगारचे 
पालन केब्यानें राजा उद्दायन, चौथ्या अमूढ-दृष्टी-अंगाचे पालन केल्यानें 
राणी रेबती, पांचव्या-उपगृहन-अंगाचे पालन कब्मनें शेठ जिनेंद्रभक्त, 

सहान्या-स्थितीकरण-अंगाच पालन केल्याने राजपुत्र बारिषेण, सातव्या-बात्तल्य- 

अगराचें पालन केल्यानें विष्णुकुमार मनी, व शवटच्या-१भावना-अंगाने पालन 

केल्यानें बन्रकुमार अशा आठ प्रसिद्ध व्यक्ति इं।ऊन गेल्या, यर्चि नांवें आज 

दोन इजार वर्ष तर अजरामर होऊन राहिडी आहदेत, एकेका अंग्य पालन 

केल्यानें जर उद्धार दोतो तर ' अधिकस्य अधिक फल ? या न्थायोंने हे 

आठट्दी आचार पाल्लल्यास त्यांचा आबिकच अधिक उद्धार होइल. एकका 

अंगाच्या पालनाने उद्धार झाला, इतर अंग पालन करण्याची जरूरी नाई 

अशा गैरसमजास जागा राष्ट्र नये क्षणून आचायीनी पृदीछ छे!कांत आठड़ी 
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अंगांच्या पालनाची आवश्यकता सांग्रितली आई, कारण ब्रा आद अंगांपकीं 
एजसाग्रा अंगार्ये पालन करणाज्यांचा जरी उद्धार झाल्य असला तरी जन्म 

अरादिकांच्या फेस्बांतून घुटका होऊन मुफ़ति मिल्वण्यात आठटद्ी अंगाब्या 

पालनांची जरूरी आइ हे पुदील *छोकांत सांगितर्ले आह, 

भाठददी अगांच्या पालनाची आवश्यकता: 

नांगहीनमलूं छेरु दर्शन जन्मसन्ततिम्। 
न हि मंत्रो5क्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥२१॥ 

अन्वयार्थ:-- ( “यथा” ) ज्याप्रमाणें ( अक्षरन्यूनः ) अक्षरानें न््यून-- 
कमी असलेला (मन्त्र:) मंत्र ( विषवेदनां) विषाच्या बेदनचा 

(न निहन्ति ) नाश करीत न.हीं ( तथा ) त्याप्रमाणें ( अंगद्गीन ) अगद्दीन 
( दर्शनं ) दशन ( जन्मसंतर्ति ) जन्माच्या चक्राचा ( छेत्तुं ) नाश करण्यास 
( अलं न ) समर्थ नाई, 

अशथे:--सर्पदंशाचों अगर इतर विषाची विषवाधा नष्ट करण्याये 
कांदी मंत्र आदेत, विपयाघा नष्ट करण्यासाठों मन्त्रोच्चार करीत असतां, त्या 

मेत्राच्या उच्चारांत कमी अधिक झालें अगर मंत्र बरोबर व योग्य रीत॑ नें 

झटला वा घादला गेला नाहीं तर भन्त्राचा इष्ट तो परिणाम होऊन विष 

बाघा नष्ट होणार नाईी, तद्बतव वरील आठ अंगांपैकी कांहीं अंगांचें पालन 

झालें तर तर असें अंगहदीन सम्पग्दशन जीवाला संसाराच्या फेस्यांतून मुक्त 
क्रण्यास समर्थ ठरणार नादीं, 

सारांश:--संसाराया जन्ममरणाचा फेस चुकविण्यासाठी आठ 

अंगसद्त सम्पग्दर्शनायें पालन दोर्णेच जरूर आई, सम्यग्द्शन त्याच्या 

आठदी अंगायें आचारसह-गुणासह असलें पाहिज, 
मद ताः-- 

चौथ्या छोकांतव आठ अंगाने सह्दित वा युक्त आणि तीन प्रकारच्या 

मूढता वे आठ प्रकारवे गव यांनीं राइित असलेल्या श्रद्धला सम्य्दर्शन या 
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नावामें संग्रोधिकें आह. हछो, सं, ११ ते १८ यांत आठ अंगाचें-गणांचे स्वरूप 
गिलें आई, कछोक नंबर १९२० यांत या आठ अंगापैकों एकेका 

अँगांत प्रसिद्वीत आलेत्या महानुभावांची नामावली दिल्ली आह, छोक 

से, २१५ मध्य आठही अंग्राच्या पालनायें महत्व व आवश्यकता 

प्रतिपादिलीं आदत, स्यानंतर मूहता झाणजे काय, त्याचे प्रकार किता 

स्यांचें स्वरूप काय आह, इत्यादिकांचा विचार करणें क्रमप्रासत आहे, 

औोक ने, २२२३॥१४ मध्यें यावबदलू विचार केलेला आहे. 

लोकमूढठतेचें स्वरूप. 

आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकतास्मनाम । 
गिरिपातो5प्रिपातश्व॒ लोकमूर्द निगध्ते || २२॥ 
अन्धयार्थ:--( आपगासागरस्नान ) 'धर्म समजून ? नदी, समुद्र यांत 

स्नान करणें, (तिकताश्मनां उच्चय; ) बाढू, पाषाण यांचें ढीग करणें, 

( गिरिपातः ) पर्ववाबरून उडी घेरे, ( अभ्रिवात; ) अग्रीमध्यें आहुति घेरे 

ही ( लोकमूढ ) लोकमूढता ( निगद्यते ) झटली जतें, 

अथेः--पुण्यलाभाच्या हतूनें नदी नंद व समुद्र यांत स्नान करणें, 
वाढूचें अगर दगडांचें ढीग करून व त्यांना देव समजुन-वाढ्ूदी व दगडांची 

पूजा करणें, पर्वेतावरून उडी मारून पुष्य झ्णुन जीव देगें, नदीच्या पाण्यांत 

चुडवून घेऊन जीव देणें-जलूसमाधी घेणें व अभिक्राष्ठ मक्षण करून जीब 

देग-तति जर्णे-इत्यादे कृत्यांचा लोकमूढता या सदराखारीं श्रीसमंतरभद्रा- 
चार्यानीं समावेश केला आइे. 

वबरील छोकांव लोकमूढतेची क्णन फार थोड़ी उदाइरणें (दिल 
अद्दित; परंतु “अभिपातश्र” या शब्दप्रयोगांत जो ' च * शब्द घातला आह 
त्यावरून इत्यादि इत्यादे ” असा बोध ह्ोतो, अर्थांतत्र ते इत्यादि 
झमजेच कोण व समद्र स्नानादिकांना लोकमूढता या सदराखारीं कां घातलें 

प्र 
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अदि याचा थोडासा अधिक खुलारस करणे जरूर आह; कारण अनेक 

आचार जैन समाजांत धर्म क्षणन रूढ झाल आदत व नब्या नव्या आचारांची 
स्यांत प्रत्यदी भर पडत आई. 

मिथ्यात्वाच्या उदयानें, देशकाल परिस्थितीमुत्ठे व स्वार्थी छोकांच्या 
शिकवणुकीमुब्ठें अनेक आचार रूढ झांले व त्या आचारांत नव्या नव्या 

आचारांची भर पडत गेली, झटपट रंगारी होऊन विनासायास युण्यसंचय 

करितां आल्यास ते सर्वानाच हवें, मानवी सनांतीछ या अशा बिचार्राचा 
विचार करून धूतं व स्वार्थी छोकांनी धर्माचया नांवाबर अनक खुब्म॑ंचों रानें 
व स्तोम माजबून ठेविली व अज्ञानी लोक या खुढ्ांना धर्म समजन वागू 
खागर्ले, हा भ्रम दूर करून खन्या घर्माचा उपदेश करणे, ई भीसमंतमद्रा- 
सारख्या आचार्या्े कतंव्यच द्वा्तें ब ते त्यांनीं केे आदे. 

कोक ने, १३ मर्ध्ये आचार्यीनी या मानवी देशचें बर्णन--- 

* स्वभावतोइशुचौ काये !-असे केलें आहे, हवा देह मूलत; -जन्मतः - अशुद्ध 
व अपविन्न असलेलछा देह समुद्र वा नदीनदांच्या स्नानानें पवित्र होता, असे 

मानणेंच चुकीचें होईल, चामई अपवित्र आहे; असलें अपविन्र चामडें 

गेंगायमुनादि नर्दीच्या पाण्यांत एकवार बुचकद्ूून कादलें काय, अगर अनेक 

दिवस पाष्यांत ठेवलें काय, तें अपविन्नच राहणार, पर्वतावरून उडी मारून 
आत्महत्या केल्यानें वा जलसमाघी घेतस्यानें पुण्य लाभ तो कसला ? आजन्म 

वाटेल तसें वागार्वे व एक दिवशी वरीलप्रमाणें कृत्य करून स्वर्गाच्या अगर 

मोक्षाच्या दारावर ठोठावष्याचा हक आला असे मानावें !! 

शरीराच्या शुनिभूंतपणामुक्के मुक्ति मिर्णारी नाही, आत्मा-श्ुद्धात्मा- 

परमात्मा-झाल्याशिवाय मुक्तीची आशा घरणें व्यर्थ आंह, मांब्यांमप्ये विष्टा 

डेबिली व तें भांडें गंगानदीच्या पात्रां। बुचकछून आणिलें काय ! व मलरू- 

मृत्रादिकांनीं भरहेलें हें शरीर न्दीत बुचककून आपिलें काय ! परिणाम 
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सारखाच; फरक मुक्कीच नाहीं. तशांत गंगादे नद्यांमर्ध्य किती, कोण कोणती 
बे कोठकोढून घाण बाहून येते, याचा विचार कतैब्य नाहीं ! 

ग्रहणांचें सुतक मानणें, ग्रहणांवे दिवशी शूद्धांना दान देणे, विहदीर- 
पूजा, शमीपूजा, वडपिंपव्ठादिकांची पूजा, गाईचो पूजा, लक्ष्मी-पेशाची: 
पूजा, आद्ध करण! व सुतक पाछरणें वगेरे वगैरे छोकमूढतेची आणखी कांडी, 
रूढ उदाहरण होत, 

आचार्य अमितगर्तिच्या श्रावक्राचारांतील चतुर्थ परिच्छेद्ांतिल छोक 
संख्या ९५-९६ मर्ध्ये गाय, मुस्ठ, चूछ इत्यादिकांची पूजा यांना दवमूढता 

या सदराखाली घालभ्यांत आर्ले आंहे, छो. संख्या ९८ मध्ये मिथ्यालाचा 
जो त्याग करितो व सम्यक्त्व धारण करितो, त्याला भुक्ति श्ञीघ्र मित्ठत अं्स 

अतिपादिलें आदि; अर्थात् सम्यक्त्वाचें ह अनन्यसाधारण फछ होय, 

यावरून लोकांर्नी झुचिर्भूत असूंच नये की काय ! असा प्रश्न साह- 
जिकच उद्भवतो. शुचिभूतपणाचे एक लौकिक व दुसरा लोकोत्तर वा 

अलौकिक असे दान भेद अद्देत, छौकिक श्वुविर्भूतपणार्चे पुठील आठ 
अकार आद्वित, (१) कालशोच (२) अभिशीच (३) भस्मशौच (४) सृत्तिक- 
शौच (०) गोमयशौच (६) जलशौच (७) पवनशौच व (८) शानशौच. 

बर जे प्रकार सांगितलू आदत, ते अवश्य पाछाबेत; पण ते पुण्यदायी 

झ्षणून नब्दे तर व्यवद्वार ह्मणून, ही व्यावह्वारिक शुचिभूंतता पाछगें आरेग्यादि 

दृष्याहदी जरूर आह, 

स्त्रिया, कुंकू व लोकमूढता- 

कांईी समाजांतील ख्रिया कुंकू आडवा लावितात, दुसन्या समाजांतीक 

सो उभा लावतात, कांदी रुपयाएबडा गोल लावितात तर कांईी डाव्शे- 

'एवढाच छावितात, कुंकबाचा है आकारही घमोवर आधारलंछा अहि, 

असे प्रत्यकीचे क्षणणें आह. यावरून आइवा, उभा, गोल, छांबट, लह्ान 
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या मोठा अशा निरनिराल््ष्या अकाराचा असावा अखा एकच धर्म पररुपर- 

विरोधी करें सांगल ! लोकमूढता ती हीच व अशा मूढतेल्य-मूखेप्याला--- 

आपण घम्माच्या सिंदासनावर बसवून त्याच्यापु्दें आदबीनें मान तुकवितों !!' 

अशा मूढतेची मजल कासोटा, जोडा व इजामत इत्यादिकांपर्येत गेली आंह.. 

या सर्वात अथांग घर्म भरला आहे अंस मानणारे मदह्ामाग जैनसमाजांतहि 

विरछ आदत अरसेच नाहीं. अशा नमुन्यांचीं उदाहरणें हुडकूं पाइतां असंख्य 

मिल्ठतील यांत संदेह नाई. 

स्वरगवासी दिराचंद नेमचंद दोशी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या रत्नकरंडाचंया 

परतीतील पान ५६|५७ वर लिहिलें आहे कीं, “ कित्यक स्नान करून 

स्वयंपाक करण्यांत, ।कैत्येक स्नान करून जवप्यांत, तसेंच कित्येक ओढें 

बस्तर नेसून जवण्यांत आपछी पवित्रता, शुद्धता मानतात, पण अभक्ष्य भक्षण 

ब हिंसादिक याविषयीं विचार करत नाईत, दे सब मिथ्यात्वाच्या उदयानें 

डोत आह, याला लोकमूढता हाणतात, वरीछ उतान्यांत स्नान करून स्वयंपाक 

करणें व त्यांत पवित्रता मानणें या कृत्यालछा लोकमूढतेंत घातलें आह, 

अन्नाची पवित्रता स््नानावर ना, अन्न पवित्र नाई व देह पाण्यानें घुतला 

तर त्यामुें अपवित्र अन्न पवित्र थोडेंच होणार ! बाह्य शुचिभूंतता असू नये. 

अरसे महणण्याचा उंदृश नाहीं, है चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षांत आरलेच असल, 

२ देवमूढता लक्षण. 

वरोपलिप्सयाशावान् राग४पमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूठसुच्यते ॥ २३ ॥ 
अन्चया थेः--( आशावान् ) ऐहिक सुखाची इच्छा करणाय ( वरो- 

पलिप्सया ) वर मिल्टविण्याच्या इक्छेनें (रागद्वघमढीमसा; ) रागद्ठेषानें 

मलीन असलेल्या (देवता; ) देवतेची (यत्) जी ( उपासीत ) पूजा करतो, 
६ तत् ) ती ( देवतामूढं ) देवमूढता ( उच्यते ) ग्हग्छी जाते, 
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अथै:--ऐैहिक सुखाच्या आयेने रागद्वेषादिकांनी युक्त असलेस्या 
“देबदबतांची पूजा करंणे यारा दव-मूठता असे दाटले आंदे, सीपुत्र, धन- 

'घान्य, वल्यप्रावरण, मानमान्यतादिकांची इच्छा संसारी जीव घरतो, त्याची 
प्रासी व्हाथी क्षणून तो रागद्वेषादियुक्त असलेश्या देवदेवतांची पूजा करितो, 
स्यांना संतुष्ट करून त्यांच्याकट्ूटून घन-घान्यादिकांचा वर मिछेल द्णून आशा 
घरिता. 

सातावेदनीय कर्मोदयानें राज्यसुख संपदादिकांचा लाभ दोतो. 

'लाभांतराय कर्मोदयानें त्वम होतो व भागोपभाग कमोदयांन भोग ब उपभोग 

यांचा साधनसामुग्री मिल्ठते, अर्थात् हं सब देणारें कर्म॑ आहे. देव देतहि 
नाहीं व काहूनदि षेत नाहीं, ओआला-आत्म्यात्र-नो दवपणा येतो तो 

कोणाकड्टन मागून घेऊन येत नाई. शुभ व अश्युभ कर्माचा फेश चुकावैणें 

कोणाच्याच हार्ती नाही, कर्मोदय झाला तर तो भोगल्यानेंच संपणार आह , 

देवदेवता मर्ध्येच पड्ून विश्न व दुःख इरण करण्यास अतमर्थ आहत, आपण 

इोऊन संकर्टे आणावयाचीं व संकटमस्ताने शरण येऊन पूजा केछी कीं, 
'त्या संकटायें निवारण करवायायें असा खेछ खेठविणारा देव कसछा १ तो 

खरा देव नब्हे, खय देव अद्य उलादाढी करीत नसतो, अशा उल्बढाली 

करणाग्याल देव मानर्णे मु्खपणाचे लक्षण आहे, सम्यस्दष्टी होणास्याने अशा 
मूर्खपणापासून दूर रहावें, एऐडिक सुखाची आशा बल्क्चर शाही कीं, मनुष्य- 

प्राणी अशा फंदांच्या माने छागतो., 

जैनधर्म गरुणाचा चाइता आह, व्यक्तीचा नाहीं, अरबइंत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय व साधू यांना भजाव, त्यांगा नमस्कार कर्म व तर्से 

करीत अख्तां तीन प्रकारव्या मूढता घरूं नयेत असेंहि सांगितलें आहे, 

देव, शास्त्र व गुरु पारखून ध्यावा व त्यांनाच देव, आाजझ्लञ वे गुरु 

'मानावें अशी स्पष्ट आशा दिली आदे, अंसे करितांना अमक्यालंच देव, 
आाख्य अगर गुरु माना असे आचायोंनीं सांगिवर्के नाई, त्या त्या गुणसमुचयानें 
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जें युक्त असतील त्या गुणसुमुबयाल््य भजा असें सांगितलें आह, आचारयना 
ईं माहित दोतें कीं, आपल्या पूर्दी जसें अनेकार्मी घम्ंग्रंथ लिहिडें आदेव,, 
तसेंच आपस्यानतरईि लिट्विलें जाणार, त्यामुब्ठें अमुकच ग्रंथांना शालत्र माना: 

असें सांगष्याने त्यानी टाठलें आदे, शाखाबदइलूची जी विचारसरणी तीकः 
इतराबदरूची आहि. 

इतर धर्मीयांत मात्र दें वैशिष्रय [देसत नाई, राम, कृष्ण इत्या- 
दिकांना हिंदुधर्मीय देव मानतात, रामकाक्लांतील छोकांना श्रीकृष्ण हा देव 

हाणून माहित नव्हता, ती अडचण टाब्ण्ण्यासाठीं अवतारांची कल्पना निघाली 

अखावी व त्यामुक्ेंच श्रीयम व श्रीकृष्ण है एकाचेच अवतार आइईित अठते 

मानष्यांत येऊं छागले, अवतारंची ब्याप्ति वाढत बाढत गेली व शेवर्टी बौद्ध 

बुद्धालाददी-या अवतार परंपरेत जागा दिली गेली, ख्िस्तानुयायी येश्रूछाच' 

देव समजतात, तर मुसलमानांचा देव एक अछ्लाच होय, आपआपल्या 
धर्मातील देवाशिवाय इतरांना भजे नका, त्यांना देव असे मानू नका, फार 
काय त्यांना आदर दाखबूं नका असे बजावृन सांगण्यांत आलें आदि. गीतेंत- 

४ मामेव शरणं त्रज !-मला एकस्यालाच शरण ये, भज व देव मान असें- 
सांगैतलें आदे, भ्रीबसवेश्वरांचाददी तोच उपदेश, लिंगायत धर्मोतील यासंबधी्ची 
कांही बचने खालीं दिलीं आद्वित, भीवसवेश्वर क्षणतात कों, “ नंत्रिद इंडतिगे 

संडनोब्चने काणिरों। नंत्बक्ल भक्तगे देवनोबन्न काणिरों| बेडबड अन्यदेबद 

संग वोछ़, अन्य देववेंबुदु दहदर काणिरो । भावाथ:--साध्वी ब पतित्रता 

स्री आपल्या पतीवरच भक्ति ठेक्ते-तिला नवरा एकच असतो-तद॒तच 

भक्ताला देव एकच आदि, दुसुप्या देवाला भजणें हा व्यमिच्चार आह. याच 

धर्माताल एक वबचन-- शंभू झण अन्य देब जें पूजिती | नरकी पावती- 
कलातरी ?-यावरून प्रत्यके धर्मीयांचा कटाक्ष विशिष्ट नांवाच्या देवालच' 
भजा असे सांगरण्याकड़े आहे, जैनघर्म मात्र नांवानें कोणाला देव, गुद अगरः 
शास्त्र मानीत नाही क्र त्या त्या गणानें युक्त असणान्यांनाच देव, शाख्र क 
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गुर मानितो, झणूनच तो गणांचा भक्त आई, शरीराबा व ब्यक्तीचा 
मक्त नाई 

येथें अझी शंका घेतली जाइल कीं तेवीसान्या तीर्थकरांव्या कार्यंत 
चोवीसाव्या तीर्थकर्तनना मजत नव्इते ! जैनधमोनें वततेमान भूत व भविष्य 
कालीन तीर्थकरांना मानिले आह, त्यामुकें तेवासाव्या त्तीर्थकरांच्या का्मवदी 

चोवासावे-भविष्य कालीन-तीर्थकर झणून बीर वर्धमानांना भजतच होते, 
आजचे जैन वतेमान व भूत कॉल्च्या तोर्थकरावरोबरय भविष्य कालीन 
तीर्थकरांनाहि वंदन करितात, 

श्रीकृष्णाल्ा जैनधमानें-भविष्य कालीन-तीथेकर मानिले आंहे. हैं जरी 

खरें असलें तरी गोवीच्या समूहांत वावस्णारा श्रीकृष्ण भावी तीर्थंकर मानिलेला 

नाहीं, जैन रामायणांतीर श्रीशम द्वा हिंदुर्मीय रामाहुन जसा भिन्न आहे 
तद्बत हिंदुर्घमीय मारुती -वानर-वा-नर व जैनधर्मीय मारुती दे भिन्न आइत 

हिंदुधर्मीय मार्तीची चित्रें पाहतां त्यांत मास्तीच्या शरराची व जातीबी 

एकवाक्यता दिसत नाहीं, मादती हा वानर बा-नर जातीचा नन्हता तर तो 

एक मानवी प्रणणीच होता, अर्थ जेनधर्म मानितो, 

या जीवाला घन इतर कोणी देत नाहींत अगर उपकार व अपकारहि 

कोणी करीत नाहीत, आपल्यावर इतरांनीं उपकार अगर अपकार केल्याचें 

हृश्य नित्य व्यवहारांत दिसतें हें कर्से ? हैँ सब आपल्या पूर्वकृत घमाशुभ 

कम्मो्चे फछ आहें. पूवेजन्मी आपण शुभकृत्यें केली हाती क्षणून आपल्यावर 

उपकार करण्याची बुद्धी दुसन्यास झाली अर्से समजणेयें आहे. यक्ष, यक्षिणी 

व व्यंतर देवादिकांची पूजा केल्यानें आपणांस घन व पुण्यप्रात्ती होते अतें 

मानिल्यास संग दान, शील संयमादि ग़ुणांची जरूरी ती कोें ! अर्थात 
व्यंतर देव सब सुख देणारे आदत अ्ें मानिल्यास घर्मोचरण जपें व्यर्थ 

तसेच कर्म क्षणून कांहीं आदे व त्याचीं फरें मोगा्बी लायवात हें झणजेंहि 
व्यर्थ दोइल, 
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पार्श्रनाथ भगकानांची पूजा करितांना त्यांच्या डोकीबरीरू धरखेंद्रान्या 

करणाचीदि पूजा घडते, समवसरणांत घरणेंद्र फणा घरून होता, हे संभबनीय 

करें! परंतु प्रथा पड़ी व आतां फ़णाशेवाय पार्श्धमूंची मूर्ति मिछणेंच 
दुर्मिछ, यासंबधी स्व, वा. दिराचंद नेमचेद दोशी यांजीं प्रसिद्ध केडल्या 

आवकाचारांतीछ पान ६२६३ वशेल विवेचन जरूर पहाववें, 

: बरा'च्या-सांसारिक सुखाच्या आशेने कुदेबादिकांना भजूं नये, हैं 
टीक आंद, परंतु खरा देव, गुरु व शात्ञ' यांना त्री 'बरा'ब्या सांसारिक 

सुखाच्या आशेनें भजावें काय! यार्चेहि उत्तर नकारार्थीच द्यार्वें लागत, देव, 
गुरु व शास्त्र यांच्ी भक्ती व पूजा करावयायों ती निष्काम असावी, काण- 

त्याहि आशेर्न मक्ति व पूजादिक करणे त्याज्य मानिलें आदहे, फार काय, 

मोक्ष व मुक्ति मिव्शावी या आशनें, धर्मांचरण करणेह्ि त्याज्य मानिले आह, 
कर्वब्य द्णून धर्मांचरण करावें, धर्मांचरण निष्काम असर्वे, 

(३) गुरु-पाखडी-मूढता 

सग्रन्थारंभहिसानां संसारावतेवर्तिनाम । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम् ॥२४।॥ 
अन्धयाथेः--( सम्रन्थारंभहिसाना ) परिग्रह, आरंभ ब इखा यांनीं 

सद्दित असणान्या ( संसाराबतंवर्तिनाम् ) व संसाररूपी भोवस्यांत फिरणान्या 

( पालण्ड्िनां ) पाखंडी साधूंची ( पुरस्कार: ) पूजा संस्कार करणें ही 
( पाखाण्डमोइनम् ) पाखण्डिमूढता ( शेयं ) जाणावी, 

अथे:--परिग्रद्दी, आरंभी व हिंसातादि छोकाना गुरु समजून वध्यांची 
पूजाअर्चा, त्यांचा मानसन्मान करंणे याल्य पाश्वण्डि-मूढता असें झटलें आह, 

नोकरचाकर, धनधान्यादि व बायकामुलांसह संसार करणारे परिग्रड्ट 
होत. शेतीभाती, खवसावकारी करणारे आरंभी होत. पंचाप्रेसाधन व यथथ- 
यागादिकांचा उपदेश करणारे व स्वतः करणारे ते दिंसावादी दोत. 



अध्याय श१् हा. - * जद 

'अछांना मुझ समजण कल्य मूढता अस झटले आह, म्रतरंत्र, जप, होंस, सारण, 

'उल्बाय्न व वशीकर्णादि निद्य आवारांचा जे प्रचार करितात, ते पाखण्डि 

'होत, त्यांना गुर असे झणतांच येणार नाक, अशा कृग्यामुकेंद तें स्वतः 
संसारांत अमण करण्यास पात्र असतात, मग्र ते दुसप्याचा उद्धार कल 

करणार | ज्याह स्वत:छा पोइतां यत नाईी, तो पाण्यांत बुडणाव्या इतरांना 
कसा वांचविणार 

पांचव्या छछोकांत खस्या देवाची, नवब्या 'छोकांत खन््या शाज्ाची 

व दह्यव्या छोकांत खन््पा मुरु्चा लक्षणें सांगितरलीं आहेत, त्या कसोटीस 

उतरणारे ते खरे देव, तें खरें शासत्र व तो खरा गुरु हाय, जो खरा देख 

नाई, जे खरें शास्त्र नाहीं व जो खरा गुरू नाई त्यांनी सांजितस्याप्रमाणें वतन 

करणें यांना मूढता क्षणतात, 
धर्माच्या नांतबर अगर धर्माच्यामागं अनेक घडामोंड़ी जगामर््य 

झाल्या आहत; व आजमभित्तीस त्यांना खंड पडलेला आहे, अंतही नाश. 

तीं कार्य अर्शी अह्वित कीं त्याच्या कत्योला सुख मिल्ठत नाक्ष अगर परो- 

'पकारालाही तीं कार्ये उपयुक्त ठरत नाईत. अश्या कायामुद्ें स्व अगर पर 

सुख मिव्ठत नाही. ज्या कार्यामुछें स्वरतःप अगर इतरांचें हित नाई ब जी 

कार्य कल्याणकारक नाईीत अशा कार्योना अधम झर्णजे मूढ़ता झणतात« 

नदी व समुद्र स्नानामुत्ठे आरोग्य वादण्यास व सुधारण्यास मदत होते व 

जारोग्यासाठी अगर झुचिभूत होम्यासाठी स्नान करण्यांत अधर्म नाही, अशा 

हेतून केलेल्था स््नानांत मृढता नाई. परंठु मंगादि नद्यांमर्थ्य स्नान कल्यार्दे 

पाप हरण हातें, या भावनेनें व इंतूने स्नान करणें अधर्म आंदहे, अशा 

सस््नानाल्य ल्लोेकमूढ़ता अं झटकें आदे, पाप घड़७ तर आत्म महिन दोतो, 

जा आत्म्यावी मलीनता शगेराढा अभ्यंगसनान घातसयानें जाणार नाई. 

-कर्माचा-पाणचा क्षय, भोगल्यामुब्ठेंच ड्लोणार आांह, बांदरीत् पाणी घेऊआ 
< हर गेंगे ” अगर ' जान्हवीतोये ” अंसे मोठमोज्यानें तोंडानें झ्षणल स्नान 
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करणारे अनेक छोक आपण पाहातो, या बादलीतील पाण्यांत गंगा नसतें.. 

गंगचेंच पाणी पाप दरण करण्यास नेथें असमर्थ, तेथें बादलीतीक पाणी काय 

करूं शकणार [! ै 

आलोक संख्या २२ मध्यें आचार्यानी लोकमूढतेचीं कांही उदाशरणें 
नमृन्यादाखलू दिल आदित, या मूढतेचें क्षेत्र अत्यंत विशाल आदि; ब जुन्या 

रुढींत नव्या रूढीची भर पडत चालली आहि,' रूढीचा दास अगर 'गुरूम 

बनें हैं भूढतेबेंच लक्षण नव्दे १ विवाह्यदि कार्योत अनेक रूढी आइत,, 
खाण्यापिण्यांत त्या आहत व पोषाखांतद्दी त्या आंहत, या रूढी पाव्णें हें 

आपके कतेन्य आहे व त्यांत धर्म आहे, असें समजणात्यांची मूलोत्च गणना 
केली पादिज, 

एकांद्राल्ल रोग जड़छा तर औषधोपचार करून रोगमुक्त होण्याचा 

प्रयत्न अवश्य करावा; परंतु रोगमुक्त द्ोष्यासाठीं अभिषेक करणें, तसेंच 

सकट ननैवारणार्थ शानिमाहत्म्य वाचणें, पाऊछ न पडस्यास देवावर सतत 
पाण्याची थार धरणें अगर देवालाव पाण्यांत बुडविणें, मुलगा जन्मल्यावर 

टाब्ू राखणें, पाईछी इजामत हाणे मुहुतावर करावयायी व न्दाव्याची पूजा 

करावयाची ११ आरोग्यप्रातिसाठी जिनंद्राची पूजा करण्यांत मूढतेचा दोष कां 
यंणार नाहीं ! रोगपीडा झाली तर अगर दुसरें संकट आहे तर मनुष्य 

स्वभावत;च देवादिकांचा, धर्माचा व गुरूचा आश्रय करूं पाइतो, असा 

आश्रय करणें वाइंट आह अगर अधम आहदे असे नाहीं. परंतु आभय 

कोणत्या हेतूनें कराववाचा ! रोग नष्ट होईल किया संकट निवारण होइंल 
क्षणूनच नब्दे-यूजादि करणें हैं रोग निवारणाचें ओषघ नब्हे, संकट 

सोसण्याची ताकद मनाला यादी हा हेतू पूजादिकांत अक्षात्रा, संकटाचें 
बेढ्ीं देवादिकांचें स्मरण केलें तर समताभातव उत्पन्न होतो, आपस्यत 
पपकृत्यांचें स्मरण होऊन मनाछा पश्चात्ताप दोतो, पश्चात्तपानें मनःशुद्धी 
होते, देव रोग देत नाहीं अगर नष्टदी करीत नाहीं, देव कृपा अगर अवकृपा 
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करीत नाहीं. खरा उपाय बाजूछा राइतो ब रोग मात्र बब्डावतो, देवीच्या 
अगर महामारीच्या सांथाच्या बेढीं योग्य उपाय न कस्ितां केवल देवावर 
विश्वास ठवून राहिल्यानें कित्पेक अर्भके व वयांत आलंले लोक मुत्युमु्खी 
पडतात, दा अनुभव सबेत्र आहे. 

देवपूजादिकांभुछें पुण्यसंच्य होतो व त्याचें फठ भकिकार्ी 
मिक्ेल; विद्यमान संकटाल्य -या पुण्याचा उपयोग नाहीं. संचित कर्माचा 
नाश देवपूजादिकानें होणार नही, सम्यग्दष्टी ह सत्याचा पुजारी अदि,. 
तो सत्याचा भोक्ता आह, खरा देव कोण, खेर शास्त्र कोणतें 4 खरा गुरू 

कोण यांची तो कसोटी लावून पाइतो; जेथें जेथें सत्य-कल्याणकारी 4 

दिताबह-अह्दे तें तें आपरे आहे असे म॥मैलो, कोणत्या भाषेत शास्त्र लि हिलें.- 

आह, त्या माषेकडे पहात नाहीं. 

अश्ा सांप्रदायाचा तो गृढाम नाहीं. सम्बन्धी खतंत्र विचाराचा 

आंहइ, तो जी कंसोटी छावतो ती ही कीं, त्या ग्रंधांत जें जें लिहिए. आह 
तें तें आत्माह्ितानें आंह कीं नाहीं! कल्याणकारक आहे को नाई! तें 

अ्रयोभार्ग दाखविणारें आह कीं नाहीं ! इत्यादे, ते कल्याणमार्ग दाखबिणारें, 

आदे असे टरलें कीं त्यावर तो श्रद्धा ठवितो, 

कोणी झणतील कीं, शाज्आराची अगर गुरूची परीक्षा करण्यापूर्ती 

आपण निदान तितकेच विद्वान व सुशील असावयास पाहिजे, अगर ज्या गुरूची 

परीक्षा करावयाची त्याच्याइतके तरी आचारसंपन्न असावयास पादिज; परंतु 

ही विचारसरणी चुकीची आह, स्वयंपाक चांगला झाकछा नाई अरे आपण 

हाणतो; त्याबेढ्दीं त्यापेक्षां चांगला स्वयंपाक आपणांस कराबयास येतोच अकतें: 

नाहीं. क्रिकेट खलणारा चुकला असें क्णतो त्यावेढीं ज्यानबी चूक आपणः 

काढता, त्यापेक्षां आपण चांगरलें खेब्ठतोच असे नाहीं., एकद्दी थकाः 
घालावयास येत नसल्य तरी शिप्याची चूक दाखवितोंच कीं नाई ( 
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सोने, चांदी, कपडाछत्ता वगैरे खरेदी करितांना आपण सर्वप्रकारें 
पीक्षा करितों, रोज छागणान्या कपव््याच्या खरेदीच्यावे्ठी जितका परीक्षा 

करितो, त्यापेक्षां अधिक परीक्षा भारी करिमतीचा कपड़ा खरेदी करितांना 

करितों, त्याशीयेक्षां अधिक परीक्षा सोनें, चांदी आदि मूल्यवान् वस्तूंज्या 

खरेदीच्यावेल्लीं करितो, कारण किंमत अधिक द्यावयाची असते, धममें ही 

चीज सर्वीपक्षां अधिक मौल्यवान् आंद, इदपरलोर्की सुख देण्यार्य धर्म हें 

साधन आहे, अथातच शाज्ञाबदल, धर्माबइल ब्र, गुरुबदल अधिक चोक्शी 
करणे क्रमप्राप्त आंड, तें कर्तव्य आदि, 

गुरुच्या वेषाकड़े तरी पहा ? कसाही झाला तरी तो गुरु आहे. आपल्या- 

हून थार आहे, करितां त्याची परिक्षा कां करा ! जेबदें आ्रह्म असल तेबदें 

च्या, असे अंनक वेब्डीं दाटजें जातें. वेषाकड़े पादून गुरु मानणें मूढता आहे, बाह्य 

परिग्रह सोडर्ले कीं तो गुरू होण्यास पात्र नाहीं, तर अतरंग परिप्रहाच्या 

त्यागाची जरूरी अत्यावश्यक आहै, मोद्दवान् मुनीपेक्षां निर्मोह्दी ग्रहस्ष 

अधिक पूज्य असे आचार्यच दाणतात, असे क्षणतांना वेषाकड त्यांनी पाहिलें 

-नाहीं; अंतरंगाकडे पाहिलें. जेबर्ढे ग्राह्म असेल तेवढें ध्या, अंत क्षणणें 

संपूर्णपणें स्रीकारतां येणार नाई. आचारयुक्त मुनि आह, त्यांच्या आचाराबदछ 

पिवेकी आदर दाखबील, परंवु आचार-संपन्न असलेल्यांनी धर्माचा अभ्यात्त 

न करितां अद्वातद्वा प्रवचन झोड्टू लागल्यास त्यास विरोध न करंणे झ्षणजे 

मूढ़ता आहे, अंधश्रद्धा आदे, बाह्यवेपाला बरी पद्टन रूढीचा दास बनण्या- 

सारखें आदि, शिवाय आ्राद्य तेवदें विवेकी पेईरू; परंतु इतर सर्वोनाच त॑ शक््य 

जसतें, अशतः: आदर कोण व कां देतो, यार श्ञान ब भान न राहिस्वानें 
अश्ांना इतर, सर्वग्ुणसंपन्न मानू छागतात, क्षपूनव आचायोनी देव, गुरु 
व शास्त्र यांना पारला व भल्त्यावर विश्वास ठेवूं नक|; ठेविल्याल तो अभर्मे 

आंह, व ती मूढता आदे, अता स्पष्ट इशारा दिला, 

बने$पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणास् । गृहेडपि पंचेजियनिभ्रहस्तापः # 

अकुस्सिते बत्मेनि यः प्रवतेत । विद्युकरागस्य ग्रह तपोबनम् ॥ 
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सारांद्व;-घरादाराचा त्याग करून भ्ररण्यांत मेला, परंतु पंचेंद्रि- 
यांवर तावा नाहीं। अशापेक्षां संसारांत गहूनही ज्यानें पंचेंद्रियांवर ताबा 

मिल्विला आह, तो श्रेष्ठ आंह, रागद्वेषादिरद्दित अश्ा गृदृस्थायें घर 

तपोवन आहे. वेषावर भाव्ठण्याें कारण नाहीं, तें यासाठींच. 

गुरु कोणास हाणावे याची पारख करितांना गुरुच्या जातीकडे न पाहतां 

त्याच्या गुणाकड़े पाईरणे जरूर आहे, कब सजातीय व सहचर्मीय आणि। 

बेषांतरित क्षणून वाटेल त्यास गुर मानणें मूढताच ठरेलू, अंधश्रद्धा ्षणजे 
बौद्धिक गुलामागिरीच आंदे, या गुलामगिरीतून मुक्त करणें हें तर जैनधर्माकें 

ध्येब आह, स्याद्ाद नयानेंद्दी अशी दृष्टी ठेवणे न्याय व युक्तच ठरेल, 

भाषा-शुद्धीची चब्ठवत्ठ सुरू झाल्यापासून इतर भार्षितीकू शब्दांना 

प्रतिशब्द देशभाषेंत रूढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आंद, आचार्य, कुलगुरु 
है शब्द प्रोफसर ब प्रिन्सिपॉल या इंग्रजी शब्दाऐेवजी उपयोगांत आएिलें: 
आहत, 

सर राधाकृष्णनूसारख्या विश्वविख्यात तत्ववत्ताहि प्रोफेसरच क 

कोणत्यादी कॉलेजांतला तत्वशानविषय शिकविणाराही प्रोफेसरव [! थधंदा 

दोधांचा एकच, पण विद्वत्तेंत फरक; तद्बतव समंतभद्रापासून आजबर अनेक 

आचाये होऊन गेल, त्या सवीना जनता । आचायंत्र मानीत आरी तर 

त्यांच्या योग्यतेंत फरक हा राहणारच, विद्वत्तेचररोबर आचार्य सा्राहकट्दी 
असतो, संग्राइक क्षणजे परिग्रही नब्दे तर दुराचारी लछोकांना सत्यव्ृत्त बनवून 

त्यांना जैनधर्मानुयायी बनवाबयाचें, त्यांच्यांतीछ मूढतेचें उच्चाटन करून 

स्थांना खरा देव, खरें शास्त्र व खरा गुरु यांवे अनुयायी बनवात्रयाच.. 

आठ प्रकारच्या अहंकारापासूत्त त्यांना दूर ठेवावयापें अ्ें कार्य करणारे 
संग्राहक आचार्य व गुरुषदास पात्र आहत व् त्यांना गुरु मानावें अशी 

शर्माश आदे, 
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आठ मद व त्यांचीं नघे- 

ज्ञान पूजां कुल जाति बलमृद्धिं तपो वपुः । 
अश्वाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥ २५ ॥ 

अन्वयार्थ:--( गतस्मया: ) अहंकार-गव-रहित ( शानम् ) शान- 

पविद्ल्वता (पूजाम ) पूजा-मानमरातत्र ( कुलमू ) कुछ (जातिम् ) जाती 

६ बलम् ) बल-शक्ति ( ऋद्धिम् ) घन-संपत्ति आदि (तप: ) तप (बपु; ) 

शरीर सोंदय अशा (अष्टो) आठांचा (आश्रित्य) आश्रय करून ( मानित्वम् ) 
मान घरणें यास गये हणतात, 

अश्वे:--शासत्र व शिल्यज्ञानादिबदल, आपल्या मानमान्यतेबदल, 

आपल्या कुलाब॒दछ, जातीबदुछ, आपल्या सामथ्यांदद्रल, आपसल्या संपत्तिबदन्ठ, 

आपल्या उपवासादि तपाबहछ, आपल्या सौंदयादिवदल गयब॑ वाहण्यानें भापण 
सम्यग्दशी होऊ शकत नाहीं, 

बरी आठ गर्वापैकी कोणतादि गव॑ घरूं नय, याची कांहीं कारणें 
खारढी दिली आहत, शान हैँ इंद्रियजानत आंद, जझ्ञानावरणीय कर्माच्या 
झमामुक्तें शानप्राति होतें, अथीत ज्ञानप्रात्पि-विद्त्ता ही कर्मांषीन आह, 

बातपित्तादिकांच्या-शरीरस्वाध्यावर ज्ञान अबलंबून असल्यानें ते बिनाशी आहे. 

पूव वयांतील शान बृद्धापकार्ली टिकत नाहीं; तें मलिन होतें, स्मरणशाक्त 
कमी होते. साठी बुद्धी नाठो ही क्षण प्रसिद्धव आहे. 

पूजा-पृज्यता-मानसन्मान-क्षणमंगूर व विनाशी आद्वेत, मानसन्मान 
पराधीन आह, कलहावें बीज मानसन्मानां। आठछते, असा विचार 

करावा कीं, इतर कत्रछः अज्ञानामुदछे आपणांध मोठेषण देतात « 

अपपल्यापूर्वीच्या कित्येक सन््माननीयांची काय दशा झाली आदे ! राजकीय 

छ्त्रांत तर हा अनुभव पदोपदी येतो, जाती व कुछ यात्रदल गये धघरूं 

नये. कारण आपण असा विचार करावा कीं, यापूर्तीच्या भवांत मी 



अध्याय १ ला. ज् 

कोण दहोतो कोण जाणें! घाणरडा डुकर, द्विंख व्यात, सिंई अगर 

प्रभिक्लादि जातींतही माझा जन्म शाल्र नसेल्च अंस नाहीं, शुभ कर्माच्या 
उदयामुक्ठे मनुष्ययोनीत आपछा जन्म झाला आई, आयुमयांदा संपस्यानंतर 

फिरून आपला जन्म क्रोणत्या योनींत होईल कोण जाणे !! संतति, संपत्ति, 
अनधान्य व दागदागिनें इ, ही क्षणमंगर आहेत, लक्ष्मी चंचछ आह, हा 

अनुभत्र आजचा नाहीं, साम्राज्यपदहटि घुठीस भिल्ठतें, अशाच विचारसरणीचे 

अवलंबन केल्यास संपत्तीचा गये का घदं नये, याचा बोध होइईल, कुंतीब्या 

कौमार्यावस्थेंत तुझा जन्म झाला आई अरस दानझ्ूर व पराक्रमी कण्ाौस 

उहिणविलें असतां, त्या उदारधी महाभागानें दिलेलें ब्राणेदारपणाचें उत्तर 
सर्वश्रतच आह्ि.  दैवायुक्त कुछ जन्म, मदायत्ततु पौरुषम् !, चांगल्या अगर 
चाईट कुब्ठांत जन्म घेणें ही गोश्ट देवाधीन आह, जन्मजात मोठेपणा व 
कतुंत्वानें व गुणानें मिव्ठाविलेला मोठेपणा यांत नेहमीच द्वंद आहे. जैनघर्म 
दा गुणोपासक असस्यानें तो जन्मजात मोठेपणाकड़े-कुल व जातीकडे दुल्ष्छ 

करून त्यांचा गये घरूं नका अंसें सांगता, 

गर्वेत्यागाचा दुसराहि मोठा इष्ट परिणाम क्षणज समताभाव, संयत्तीचा 

गये नष्ट झाला को, भीसान व गरीब हवा भेदभाव नष्ट ह्ोईल, विद्वान वे 
अविद्वान, रोगी व सशक्त, सौंदर्यवान व कुरुप इत्यादि इ. भेद नष्ट झाल्यास 

विश्ववधुत्ताच व समतेचें नाते नि्मोण होईल, गये सोडा, अभिमान सोडा, 
अहंकार घरूं नक्ा; असा उपदेश अनेक साधू-संत करीत आले असत्तांहि 
त्याप्की एक ना अनेक प्रकारच्या गर्वाच्या मगरमिठीतून सुठ प्राय; 

फारव थोडक्यांना शक्य काले आहे, सामाजिक स्वास्थ्य विचारांत घेऊन 
गवोला धार्मिक रुंस्थेंत जागा दिली गेली व जैनघमानें तर गन सोडाल 

सर तुझांला सम्यक्त्वी झणवुन बेण्याचा अधिकार नाहीं, असे बजाबून 
सांगितले आहे. 
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सर्व धरूं नय, याचा अर्थ स्वाभिमान धहूं नये असे भात्र नाहीं.. 

अंधलेखन करून चिरंजीव झालुल्यानीही आपण अल्पमती व अल्पशानी 

आहोंत, अशी प्रामागिकपणानें व खरीखुरी कबुली दिल्ली आहे, या कबुलीत 

केवछ विनयच आहे असें मात्र नाहीं. उत्कृष्ट डॉक्टर झाला तरी तो कायदे- 

पंडित व शिव्यशाखसत्रश् नसण्याचाच संभव अधिक, अर्थात व्यायें ज्ञान 
अपूरेंच होय, 

शास्त्र फार अपार जीवित तुझे अस्यरूप कीं मानवा । 
तेंही विज्नशतामि भूतव असे नाहींच रे वाणवा। 

या छोकाधोत विद्वत्तचा गर्व कां घरूं नये यावचें हृदयस्पर्शी वर्णक 
दिलें आह, 

जातिकुल इत्यादिकांचा गर्व कां घरू नये याबदल इतर आचार्य- 
बचनांची ओछख करून देणें जरूर आह, आठ प्रकारच्या गवाची कारें 
कर्माधीन अद्वित व त्यामुदें मनाचा समतामाव नष्ट होतो; सब्र, जाति- 
कुछादिकांचा गव॑ घरू नये असे आचार्या्चें मत जाहे. 

आचाये अमितगति हझणतवात कीं;--- 

आचारसात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम । 

न जातिब्राम्हणायास्ति नियता क्रापि तास्विकी ॥ 
अथवा 

गुणै: संपद्मते जातिगुणध्वंसेविंपय्ते ॥ 

भगवद्वीतेंतदि असेंच झटलें आंदेः--- 

चातुर्वण्य मया सष्ट गुणकमंव्रिभागशः । 

सार्रयाश;--शुभ अगर अश्ुम, चांगले अगर वाईट -आचरणामुझें 
ज्यतिभिदाची कल्पना मानिर्छली आंदे, ब्राक्षणादे जाति अमुकच असें निश्रयाने 
झणतां येत नाहीं. जो क्षत्रियांचे कर्म करील तो क्षत्रिय, संग तो ब्राक्षण 



अमर वैद्य आाईबापांच्या पोर्टी येव्रों अगर द्षत्रियांच्या कुडीं त्याया कम 
हैवो, गुणामुक्ठें के उच्च जातीचा होती; व ते गुण नाहीसे झालछे को दो तक 
जातीतून यत्दतो, वयाच्या चारल्लसीपभैत शज्तरधारण क्रेडें श्षणूत तो दोंबर 
क्षत्रिय व नंतर व्यापार करूं छागला कीं तो वैश्य होईल, अगर नीच शबुद्ा 
करूं लागछा तर शूद्रहि शोईंल, अगर बादाणांचा घंदा केल्य तर ब्राह्मणहि 
होईक. सारांदा जाति ही शुणांवर व घंधावर आह, चमक करितो झणुद 
चांभार, रंगासें काम करितो झणून रंगारी इत्यादि इत्यादि, 

रविषेणाजाय .पद्मपुराणांत क्षणतात कीं;--- 

आतुर्चण्य॑ यथास्यश्व चांडालादिविशेषणम । 
सर्वेमाचार भेदेन प्रसिद्ध भुवने गतम् ॥ 

सारांश:;--अहण, क्षत्रिय व शुद्रादिक हैं मेद-विभाव-नया जाति- 

आचरणावर अवलंबून आहेत, है सुर्पाॉसिद्धण आहे, ' 

रविषेणाचार्य आणखीदि म्दणतात कौं:---- 

अनायमाचरन् किंचिज्जयते नीचगोचरः । 

आचरणापुछें निरनिराब्या मानिलेल्या जातीना जेनधम कसा ओछ- 

खतो अगर खस्या जैनघर्मीयानें काय समजायें, याबहुरू पुढील आचार्थ- 
बचन उपयुक्त आहे. 

विध्क्षत्रियविद्शूद्वा: प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनघर्में परा:शक्तास्ते सर्वे बांघदोपमाः ॥ 

सारांशः--आचार, आचरण, किया इत्यादिकांच्या भेदामुद्के आह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य व झूद्गादे भेद मानिले आदत, परंतु दे जेब्हां जैनधर्म घारण 
करितात तेव्द्ं ते सर्वे आपत्या भावापमसाणें आहत अरे मानावें, ह 

.._यावरून जैनधर्म घारण करणाय्या कोणाहि व्यक्तीस जैनधर्मातीर. सर्व 
अधिकार ग्राप्त होतील, एका अंग्ाच्या पालनामु्ले यमपाल चांडाढ .देवा- ५ * | 
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दिकांच्या पूजेस पात्र ठरछा आहे, अर्थात् ध्मानें त्याला ' मान्यता दिली, 
जैनघर्मीय आपली त्यार मान्यता देवोत अगर न देवोत जैनघर्म हां 
उदार आह; परंतु त्या घर्मांचे अनुयायी झ्र्णावर्णार आम्दीं अनुदार झालों 
आहोंत, 

येथें आणखी एक अशी शंका घेण्यांत येइलक की, आचाय अमित- 

गर्तीच्या वरील छोकांत जातीनां भेदकव्पनस वा शब्दप्रयोगांतील जाति! 
या शब्दाचा अर्थ तरी काय ! आचार्य समंतभद्गदि ' जाति ? या शब्दाचाच 

उपयोग या छछोकांत करितातच को नाई ! या शंकेचे उत्तर यापुढ़ें दिल्ले 

आह, जाती या शब्दाच्या अर्थाचरा खुलासा खालील छोकावरून होईल., 

न विप्राविप्रयोरस्ति सबेथा झुद्धशीलता । 

कालेनानादिना गोम्रे स्खलन क्र न जायते ॥ 
संयमो नियमः शौले तपो दाने दयादयः । 

विद्यन्ते तात्विका यस्यां सा जातिमेंद्ती मता ॥ 

सारांश:--संयम, नियम, शील, तप, दान इत्यादि गुण ब्यांचें 

अंगी आंहत, अशा लोकांच्या समुदायाला उच्च-जातीय असे समजले जावें, 

दुसय्याही एका दृष्टीनें विचार कतंव्य आह, प्रथम तीर्थकरांचें वेढ्ीं 
बाक्षणवर्ग अस्तित्वांत नव्हता, भरतेश्वरानें हवा बर्ग निर्माण केला, यासंबंधीं 

आदिपुराणांत दिलेढी माहिती विचाराई आदे, राजा भरताने राजदरबारीं 

इष्टमित्रासह वेण्याबहुल नागरिकांना आमंत्रण दिल, आमंत्रितांत क्षत्रिय, वैश्य 

व शृद्र पुरुषच होते, अंकुर तुबबुन समास्थर्छी गलें त्यांगा भरतेश्वरांनीं 

घालवून दिले व जे अकुर न तुडवितां बांदर राहिले, ते विचारी आहत, अर्थ 

ठरबून त्यांना ब्राम्हण ठरबिलें, यावरून आमंत्रित छोकांपैकी अंकुर तुडबुन 
न जाणान्यांत त्यावेलचे क्षत्रिय, वैश्य व च्ञूद्र होते व त्या सोना ब्राम्इण 
बनविष्यांत आले व त्यांना यशोपवीत घातलें, पृर्षच आमंत्रित होते व 

त्यांनाच आ्रम्दरण झटलें, जिया ब्राप्णी कशा झाल्या! शिवाय ब्राम्द्रण 
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इतरांशी विवाह करीत नब्दते असेदि नाहीं. याबरून स्पष्ट दिखते की भसर- 

तेश्वरांनीं आम्दरणवर्म निर्माण केला व ते करितांना ज्यांच्या अँगांद विवेक 
होता, वेच ब्राम्इण झाले, गुणांकडेच भरतेश्वरानी पाहिलें, यावरूनही जाती 
ही जन्मावर अवर्लंबून नाई; ती शुणावर अवलंबूच आहें, है उघड आह, 

तसेंच त्यापूर्वी ब्राक्षण हा वर्गह्दि अस्तित्वांत नव्हता, हेँहि उघढ होते, 
आणखी एका भुद्यावा ओक्षरता उल्लेख करणें जरूर भाहे, एखाद्याचें. 

आईबाप अगर आतसंबंधीयांनी दूषणाई अंसे कृत्य केे तर तो दोष पुश्न- 

पौजादिकांना राइवों १ आदिपुराण पर्व ४० बरून या प्रश्नार्चे नाहीं असेच 

उत्तर दावे लागेल, दुषणाई आईवबाप अगर आपतेंष्ट यांचें पूर्वज करे होते, हूँ 
'पहांबे, तर्सेंच जन्म कर्माधीन असस्यानें पुत्रपौत्रांना आईबापांच्या दोषाबदहलछ 

जबाबदार घरणें धम, व्यवहार, नीधि व न्याय यांना मान्य होणार नाहीं. 

४ मनुष्यजातिरेकेव '-सव्वे मानवी प्राण्यांची जात एकच व ती मनुष्य जाति 

अगर गुणभद्राचार्य झणतात--- 

* नास्ति जातिकृतों भदों मनुष्यानांस गवाश्ववत् ? गाय ब घोड़ा यांच्या 

शरीर रचनेंत जता फरक आह, तसा फरक मनवी प्राष्यांत नाही, म्इणन, 

मनुष्य ज्ञात दी एकच जाति आहे. 

सागारघधमोमृत अध्याय सातवा कछो. से, २०५--- 

बह्मचारी गरृही वानप्रस्थो भिक्षुकश्न सपतमे । 
चत्वारो$मी क्रियाभेदादुक्ता वणेवदाश्रमा: | २० ॥ 

अथे;--ज्याच्या त्याच्या कर्मभदानें जसें चार वर्ण ( क्षत्रिय, आम्हण, 
वैश्य व झूद्र ) सांग्रितले, त्याचप्रमाणें कर्मभेदामुक्कें (१) बअम्हचारी, (२) 
गुहस्थ, (३) वानप्रस्थ व (४) भिश्ु अंसे चार आश्रम होतात, 

यावरून पं, आशाघर क्षत्रियादि चार वर्ण वा जाति जन्मावरून ठरबीत 

नाहीत तर कर्मावरून चार वर्ण ठरवितात, गृहस्थ अगर वानप्रस्थ या आश्रम 

जीनीजडीलीनी सी जज औ न डीऔ जी रजिज ली चीज च जज न जनता 



ली ८ डे शत्नकरण्डशाक्काथार की 

संस्था कर्मावरूम ठरविल्या आदत, श्याचप्रमा्ें चार वर्णाये अस्लित्यही 
है कर्मावरनच मानतात, 

था व अशा उद्दापोहम॒र्के प्रस्तुत झेखक सुधारक व घर्म बुढब्या 
आदे असा आहेर होणार, हैं जाणुनही ज़ें प्रामाणिकपणानें सत्य बाढलें तें 
विचार वाचकापुर्दे ठेविलें आहत, इंसक्षीर न््याया्न या कृतीकड़े पहावें, 

आपस्या मताला अनुकूछ तेवढीं आयायवचने घेतर््ी आदेत, इड्दी 

आश्षिप येण्याचा दृढ संभव आई. .आचार्यवचनांतव मतभेद असल्यास त्या 

मतमदाच्या मुलाशी जाणें जरूर आह. का मतभेदाचें एक प्रमुख काम्ण 
महज देश व काल परिश्थिती होय. 

श्रीबसवेश्वरांनींह्दी जातिमिद न॑ मानण्याचाच उपदेश केला, बरुबै- 

श्वराच्या वेढीं जातिभेदाच्या बढावर इतरांचा छठ होत होता व त्या छलाला 
कंटाललेल्थांनी जातिमेदविरद्तित बसवेश्वरांचें अमुयायित्व पतकरिलें व बसव 

खसभाइक झाले, 

मूठ्च्या वैदिक घर्मौतील स्थित्यंतराचा इतिहासद्दी हैँच सांगतो कीं- 

देश, काल व परिस्थितीमुछें यशप्रधान वैदिक घममार्च मूलें स्वरूप पार 

पाल्टून जाऊन काल, मान व देश परिस्थितीच्या प्रभावाचा आजचा दिंदुधर्म 

अआहि, ह 

सत्य, चिरंतन, व सनातन घम्म झणज रम्नत्रयादिक. रत्नत्रयादिकांचा 
पाछूक अमृक जातोचा वा वर्णांचा अगर कुछाचा असला पाहिजे असा निर्बंध. 

नाई, 

वरीछ सर्व विवेचनाचा निष्कर्ष एकच दिसतो व तो हा कीं जैनघ्स 
शुणोपासक आह, सर्व मानवीप्राण्यांची जात एक; त्वांत जन्मजात 

उद्चनीच असा भेदाभेद माही, कमामुछे भेदाभेद उत्पन्न होतात, 



ऋध्याय १-का., कह. 

गधे स्यांश कां कराया 

स्मयेन योउन्यानत्वेतति ध्मेस्थान् गविताशयः | 
सोज्त्येति घरममात्मीये न धर्मों घा्मिकेबिना ॥२६॥ 
अन्वयार्थ;-- (यः) जो ( गर्विताशयः ) गर्विष्ट ( स्मेयेन ) गयवोनें 

( अम्यान् ) हुंसययां (धर्मस्थान्) धार्मिकानां (अल्येति ) तिरस्कारानें 
पाहतो (सः) तो (आत्मीयं) आपल्या स्वत:च्या (धर्म) धर्मोचा 
(अत्येति ) तिरस्कार करितो, ( घम: ) धर्म ( घार्मिके: बिना) धामिक 
डोकाशिवाय ( न * मवति * ) राहूं-डिकू -शकत माही, 

"अथै:-- भागील छोकांत सामितलेल्या आठ प्रकारच्या ग्वे- 
मदापैकी कोणत्याईी एक अथवा अनेक गवांपुद्ठे ब्रेण्यां रत्नत्रय॑सप्र॒अशा 

घार्मिकांची अवशा, मानखंडना होते तेब्हां ती अपशा, अवदेलना, अपमान 
अगर भानखंडना त्या ब्यक्तीची न्रूत ती र्नजय धमोचोच होते ध्णत्र 
गये वे अंभिमान खोंडाबा, धार्मिक कोकाशिवाय घमोचें अस्तित्तव राहत 
नाहीं, में घामिक अदित त्योचा घर्म आत्म्यांत अक््तो, धमोत्य दुसरी जागा 
नाहीं. गयांगुछें मो धार्मिकायी अवश करितो तो धार्मिकाच्य देहानीच 
अवशा करितो अखे याहीं तर त्याच्या धामिक आत्म्यान्ी-घर्मोच्ची-अवश 

करितो, पूथे जनन््वीज्या शुभ-कर्मोंदयाने मलुष्यात्थ घवदोछुत, विद्या, शरीर 
संपदा इस्यादिकांचा छामर शोतों परंतु हा कार्यकारणभात्र ने कत््यानें त्याता 

अनिष्ट परिणाम अ्ा दोतो की त्यारत देवधर्मात्रा, साशुंतान् व ग्ुणी 
लीकांचा विसर पढतो., मबोच्या भयंत तो धरम व साधुसेतादिकांचा भकव्िनय 
करितो, सम्रत्त, बंघुभाव॑ नष्ट होऊन भी? वी त्याका बाघा होते. सेपडीआ 
उपभोग छ्ेण्यांत त्याव्य * सी ? ज्या बाबेपादूत दूर सहतां येत नाई. “मी? 

औदर बांघवबिे, ' सी ! सोठी पूजा केछी, “ भी ” अन्नदाता आड़े, आाक्ी- 
पेडित न विद्वान लोक ' आइश्व ! परचा उंचरय शिज्वितात, हैँ सगे माइक 
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संपत्तीचें दास व गुलाम आहत, असा गर्व त्यास ह्ोतो, यामुक्ें धर्म व 
घार्मिक यांची अवहेलना दोते. “ गर्वाचे घर खाल्लीं ' ही क्षण प्रसिद्धच 
आई. रक्ष्मी चंचल व त्याप्रमाणेंच इतरदी गर्वाच्या बाबी क्षणमंगुर व 

विनाशी अद्दित, अखेर गवांचें घर खालीं हा अनुभव येतोच येतो, 

आचार समंतभद्र यांच्या वरील छोकांतीलू क्र धर्मों धार्मिकै्नाः 

या वचनांतील विचारसरणीला सद्ृश अ्रशी विचारसरणी आचार्य पद्मनंदी 

यांच्या भ्रावकाचारांतील को. सं. ५ मध्यें पहावयास मिल्ठते, 

संप्रत्यपि प्रवर्तेत धर्मस्तेनेव बत्मेना । 
तेनेतेडपि च॑ गण्यस्ते गृहस्था ध्मद्रेतवः ॥ ५0 

सारांश: --बर्तमानकात्यंत-कलिकालांत-सर्वे लोक एकदेश धर्म- 

मार्गनें चालछे आदेत. यासा्ीं ग॒हस्थी हँंच धर्मसंरक्षण व बुद्धि यांचें 
आधारस्तंभ आहेत, ग्रहस्थी-भ्रावक-हेंच घम्मा्चे विद्यमान कलियुगांत 

आधघारस्तंभ अद्वित असे हाटल्यानें आधारस्तंभाचा हा मान मुनीजनांकड्ून 

काहून घेतल आदे अ्से नाहीं; तर निर्ग्रध मुनीचा आचारही “सकल! 

राहणार नाहीं, तोदी स्थूछमानानेंच राहर, असा भावार्थ आहे. 

जैन जनसंख्या मोठी घेऊन काय करायचें ? आदश पण मोजके 
लोक राहिले तरी जैनधर्म नष्ट होणार नाहीं, अशी विचारसरणी वादाचे मर्रात 
मांडली जाते; परंतु हैँ कृत्य आत्मघातकीपणार्चे आंह, ७ कोटी जर्मनांवून- 

एकच हिटलर अगर १५ लाख जैनांतूनद्दि एकच मुनी शांतिसागर हीच 
संख्या अधिक असती तर एकापेक्षां अधिक शांतिसागर अगर जैनसमाजांतील 

नामर्वताची संख्या खास वाढली असती. पण यात्रा विचार करतो कोण ९ 
कल्युगावा आरंभ कोणता याबदूल विद्वानामध्यें तीर मतमेद अद्दि, ११०० 

ते ५५०० वर्षापूर्वी हा युग सुरू झाठा असा तीतर भेद आहे. विदयमान 
काछांत खरा निग्नेषय्मं आदछ होणार नाहीं, या विधानावर सवेस्वी विश्वास 
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ठेवणेचा शाल्यास अंधभ्द्धेचाच आभ्रव करावा लागतो, धर्ंश्रद्धा व॑ धर्मानु- 

चरण ही वाढत जात असल्याचें दिसत असतां क्युगाची सबब पोकछ. 
अद्दि; असें आ्ञांस तरी बाठतें, तथापि घमंप्रसाराब्या आधुनिक आाधनांचा 

उपयोग अधिक जोराचा व प्रयत्न्शील होणें जरूर आदे.' 

न धर्मो घार्मिकोर्थना या वचनाचा अधिक खुलासा: 
या प्रयतनाचे इस्तलिसित छापखान्याकड़े छपाईसखाठीं घाडल्यारन॑तर 

ता, ३१।७।४२ जया केसरीच्या अग्रलेखांत 'न घर्मो घार्मेकैर्िना ” या 
बचनाच्या समान अथांचें ववन पहावयास पिलाालें, तें वचन व स्यासंबंधी 

केसरीकरांचे विवेचन खालीं दिलें आदे. 

या लेखाया मथव्ा हिंदुमहासभा व हिंदुत्वरक्षण हा असून कु, 

रानडे-शफी या ब्राक्षण-मुसरूमान विवाहाया निषेध करण्यासार्ी पुणे येथीरू 
संस्कृति संरक्षक मंडव्ठात्फी भरलेल्या समेत में, सावरकर यांच्यावर बेतलेल्या 

आक्षिपाच्या खंडनार्थ दवा केसशरैंतील छेख आई, 

केसरीकार लिद्दितात कीं--“ घ॒र्मो! रक्षति रक्षित:? या वाक्याचे 
मर्मंच सनातनी व रूदिप्रिय मंडल्लीच्या लक्षांत येत नादीं, समाजायवें घारण 

करून धर्म हवा समाजादें रक्षण कारितों हें खरें आदे; तथापि घर्म दवा समाजाचें 
रक्षणाढा समर्थ होण्याला समाजाकड्ून त्या घर्मा्चे रक्षण झालें पाहिजे; आणि 

घर्माचें रक्षण करावयाचें हाटल्यास त्या धर्मांवर कोणतें संकट, कोणीकड्ून 
ओढवत आह, याची आधी यथार्थ कल्पना झाली पादिजे. हिंदुधर्माचार्योनीं 
पूर्वी दी संकटें कर्शी टाठलली याचें विवेचन पुढीलप्रमाे आहे, 

* तथापि ६ करीत असतांनादेखील आपली ममंस्यानें ओल्खून हिंदु- 
घमांचार्या्नी आपल्था चालीरीतींत अबश्य ते फेरफार करून बहुजन समाजास 

परघम स्वीकारापासूत परतविलें, आणि परघर्मात गेलेल्यांना परत स्वघ्॑मात- 
घेण्यासाठीं शाद्बे करण्याचा मार्ग अबछंब्रिछा, यावरून धर्मातीक आचार- 
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विभाग अपरिवर्तनीय नसूत तो परिवतनीय आहे व अले परिवर्तेस कराई 
राग ? इत्यादि, शा 

धावरून परधर्म स्वीकार करून अगर अन्यरतीनें आपस्या 'र्खानु- 
यायांची सेख्या कमी झांडी तरी होईना कां ! मूठभर व भोजकें रोक 
राहिले तर धर्म शा विक्णारच अंते हिंदुर्षमाडायाना बाठकें नाही, जैना- 
झायोची तर भिन्न विचारतरणी ती कुठें आह ! जैसाचार्योनी इतसंना 
दैनपर्मातुयायी केकें, झुद्धिकरण केक व इतर न््यायमार्णाचे अवलेबन करूल 
जैनबमोनुयायांची संख्या वाढबिली, मृठभर व मोजके छोक असछे वरी पुंरे 
अशा धातुक विचाराचा त्यांच्या बिचारो मनारझा स्परशदि झात्म नाहीं, त्या 
विचारसरणीच फ त्या कार्की मिकाडे व इलींच्या विचारतरणीर्ची फढें 
भोगीव असतांहि आपण मारे बढून पाहूँ नये ) 

संपत्तीया गये का घरूं नये ! 
यदि पापनिरोधोज्न्यसम्पदा कि प्रयोजनम । 
अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसम्पदा कि अयोजनम् ॥२७॥ 

अन्ययाथे:--( यादे ) जर ( पापनिरोध: ) पापझत्यें म होगें 
( अस्ति ) अह्ि तर ( अन्य-संपदा ) घन, कुछ इश्यादीची ( कि प्रथोजनम् ) 
काय जहरी आहे | ( यदि ) जर ( पापाखवः ) पापकृत्यें ( अस्ति ) आदत 
( तर! ) तर ( अन्यसंपदा ) दुसरी संपत्तीची ( किम् प्रयोगनम् ) काय 
जरूरी आह ६ 

अथेः--अद्यमासवाचा निरोष (संबर ) झाला तर कुछ थ इतर 
घनदोलत इत्यादेकांचो किंग्रत ती काय ! या उलट भश्गभासवाच्ा निरोष 
न होईरू तर उत्तम कुलांतीरू जन्म, अफाट संपत्ति, ऐश्वर्न, शरीस्तंप्ति 
इत्यादि व्यर्थ होत, त्यांची किंमत मुछींच नादी, पापारूष बंद न शाले तर 
इंडिदजनित बुखारा काय करावयाजें ! पापालब बंद क्षारे तर स्याधरु्े 
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आंखत, चिंरंतन व अंबिनाशी अशी मोक्षलक्मी मिलरणर्री आदि, सोसककर्सी 
मिक्रेल असता ऐदिक सुखाची किमत ती काय! आज सक्षावीर्श 
तर उद्या भिक्षापीश अशी उदाहरण थोडयोडकी नाहात, दिखे 
सावण्यान्या वेत्हीं भर झांड्ू नये, कारम बाहेरुन प्रेणान्या लक्ष्मीला 

झाइल्यासारख होते; व आंत असलेछीरा ब॒ढ़िर छोटस्यालारखें दोतें, ३ समजूुत 

रूद्माच्या चंचरूपणाची साक्ष देण्सस पुंरस्ी नाहीं | आपस्पोपेशा भ्रीमताकड़े 
पाइ्ून त्याच्या इतकी संपत्ति आपल्पाजवत्ठ नाई झणून आपण दुःख मानितो. 

या उल्ट आपसल्यापेक्षां गरिबाकड़े पाहुन आपणांस मुख होते, अथोतच ही 
भावना सुख व दुःख मिश्रित व अनिश्चित हि, अज्ञा अस्थिर मोढेपणाछा 

स्थिर समजून गे वाइणाय्यांना संपत्तीचा असिमान धरूं नका अंत खांगितर्ले 

आहे, वैराग्यमावना उत्पन्न करण्यासाठी हवा उपदेश आदि. जगांतीक संपत्ति 

मिल्ठाली परंतु आत्म्याचा घात झाला तर ती संपत्ति काय कामाची ! 

आत्महितच खरी व सबश्रेष्ठ संपात्ति आह, 

महाकबी वादीमसिंह यांनी संपत्चीचा गये घरणान्यांचें स्वभावचित्र 

खालील छोकांत यथार्थ दिलें आई. 

न #ण्वन्ति न बुध्यन्ति न प्रयास्ति च सत्यधम 4 

प्रयान्वोडपि न कायोन्त घनांधा इति चिन्यतास ४ २-५६ ॥ 

सारांशः---घनांघ कोक आपरला मतलब साधण्यापुरता कानाक्म 

उपयोग करितात, सत्य काय आहे, याचा ब्वियार करण्याचा शीश ते भेंबूक्ा 

देव नाहींठ, कल्याणप्रद मामानें चालत नादीत, ते ऐकतात, विचार करितात 

व आगताद परंतु दें सब केक््ठ आपल्या मतल्वापुरतेंच असुते. 

संफ्तीचा गब कां घरूं नये, यावहुरूचें बरीरू विवेचन वाचूम संपर्ती 

है| वमनासमान झआहें, अंसे समलणे स्तत्र खास चुकीचेंच होईंल, प्रत्वेका्म 

चार पुसुभाय साधावयायें आदत, या पुस्षाधीत अंथथे हा एक पुर्षा आहे. 
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अरधयुयषार्थ संपादन कराया, मात्र तो धर्मावर अधिषप्ठित असछा पाहिज. 

अधोत्य-संपत्तीला -परिग्रद्ठाला-मर्यादा धातली पाहिजे व मर्यादेत ठेविंलल्या 
संपत्तीवद्लई्दी गय॑ वाहूं नये. 

जाति-कुलादिकांचा गये कां घरूं नये? 

सम्यग्दर्शनसम्पक्षमपि मार्तगदेहजम् । 
देवा देव विदुर्भस्मगूढांगारान्तरोजसम् ॥ २८ ॥ 
अन्वयाथे:--( देवा: ) देव ( सम्यग्दर्शन संपन्न ) सम्यग्दशनानें 

युक्त ( मांतंगदेहज॑ अपि ) चांडाछाला देखील ( भस्मगूढांगारान्तरौजसं ) 
राखेमध्यें झांकलेल्या विस्तवाच्या प्रकाशाप्रमाणें निमंछ व (देव ) पूजा कर- 

ण्यास योग्य असे ( विदुः ) झणतात, 

अथे;-- मांग जातीच्या आईबापांच्या पोटी जन्मून एखादा जर. 
सम्यग्दशनी झाला तर देवांच्याही पूजेला तो पात्र होतो, राखेनें शांकलेल्या 
अभातचें खरें स्वरूप न दिसल्यानें आपण त्याछा राख समजतो; परंतु बरी 

राख काढल्यानंतर आंत खप्या अम्मीचें स्वरूप आपणांस ।दैसून येते, तद॒तच 

सम्यग्दशनधारी चांडाछ बाहेरून चांडाठ दिसतो परंतु त्याच्या अंतरंगांत 

सम्यक्त्वाची झांकलेली प्रदीप ज्योत असतें; यामुद्ठें देवही त्याची पूजा 
करितात, अर्थात देवही त्याला आपस्यापेक्षां श्र्ठ मानित्तात, यावरून ज्ञाति 

अगर कुल हीं पूज्य॑तेछा नेण्यास कारण नसून गुण देंच कारण आहित, 
यासाटींही जातीचा अगर कुछाच; गये घरूं नये. त्सेच यापूर्वीष्या भांत 

आपण कोण व काय होतो व पुदीरू भवांत आपण कोणत्या योनीत जन्म 

घेऊ कोण जाणें! इत्यादि विचार करितां जाति व कुब्मंचा गये घरणें व्यर्थ 
आईे. विख्यात उदारघधी कर्ण याची जन्मकथा सुप्रसिद्ध आह, त्याला 

उद्देशूत्त कर्ण ्णाला आहि कीं  दैवायत्त कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् ! 
लारांश जन्माछा कुठें यावयाचे हं दैवाच्या-कर्माच्या-स्वाधीन आहे, परंतु 
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पोर्षार्थ करणें हैं आपल्या हातीं आह. जन्म कर्माघीन आहे, देंच कर्णानें 
सांगितले आदे; व अशा पराधीन व कमाधीन गोष्टीबदल गये घरूं नये असेंदी 
त्यानें सांगितलें आह. 

आचाये असितगति-यांचें विचार. 
जाति, कुआद्दकाचा गये का घरूं नये यावदल आचाये अमितगत्ति 

यांचे विचार वाचकांपुर्दे ठेवण इृष्ट आहे असे वाटल्यानें त्यांतीऊ महत्वाचा 

भाग खालीं दिला आदे. सप्तम परिच्छेद हों. संख्या ३४ पासून पुढीछ 

कांही छोकांत आचायाँचें विचार पहावयास मिव्तात, छोक संख्या शे७ ज॑ 

३८ मध्य आचाये लिहितात कीं आपल्यापेक्षां श्रीमत, उदच्चकुलीन इत्यादि- 
कांना पाहून आपणांस दुःख होते व आपसल्यापेक्षां खालच्या दज्जाब्या लोकां- 
कड़े पाहून आपणास सुख होते, याप्रमाणें मोहि जीव एकाचवेद्टीं 

सुख-दुःखाचा अनुभव घेत असतो. यासाठीं जात्यादिकांचा गर्ष घरूं नये. 

छोक संख्या ३९ मर्थ्े आचार्य लिहितात कीं उच्च अगर नीच यांचे 
४ नेदान ? परीक्षा करण्याचा प्रयत्न करणारा कुबुद्धी होय; वाद गाढुन ते 

काठण्याच्या प्रयत्नासारखाच हवा निष्फछ व हास्पास्पद प्रयत्न आअहे, सारांश 
उच्च कोण व नीच कोण याची पारख करणेंच व्यर्थ व निष्फछ आह, सत्पु- 

झुष हा प्रयत्न करणार नाहीं, छोक ३५ मर्ध्यें आचार्य लिद्दितात कीं, निगो- 
दादि नीच पर्यायांत जीवाचें वास्तव्य अनंत-काल असतां चुकून केब्द्ां तरी 
उच्च कुब्गांत तो जन्म घेता, संसारांत असतां अंगांत कोणताददी सद्दुण नसतां 
केबल उच्च कुलांत जन्म झाल्याचा अभिमान बाछगण्णें पापमूलक आह. 

आचायोनी गुणाला-कृतीछा-प्राधान्य दिलें आई; जन्माला दिलेलें नाहीं. 

छोक ३६ मध्यें आचायोनी छिहिलें आहे की उच्च कुव्ठांत जन्म झालेल्याचा 
जीव उच्च-निराव्ठ-असतो व नीच कुब्ठांत जन्म झालेल्याचा जीव नीच- 

-भिन्न-अस्तो असे मुकींच नाईीं, परंतु अभिसानाची-गर्बाची बाधा 
झाल्यानें मी उम्रकुकीन आददे थ दुसरा नीचकुलीन जआहे, अंर्ते 



रे रत्यकरण्उशात्कश्कर 

अश्ममामुल्ठे समजरें जातें; ही मोव्या खदाची गोष्ट आह. पर विचाए्सणी 

बिचारांत वेतल्थात उच्च व बीच अछा भदभाव करन गन झाइणें राप अं; 
असे दिसून येईल, 

मशावीरघाणी- 

में १९४२ जया महात्रीरजयंतीच्यावेक्कीं “ तस्ता साहित्यमंदछ, नवी 

दिल्ली ! या अंथप्रकाशक संस्थेनें अद्दावीरवाणी या नांवाें एक उत्कन् 

पुस्तक हिंदीत प्रसिद्ध केके थाई, ध्यांत पान १५१ वर जाती हो अम्माबर 

अवलंबून नखूत्र ठी कर्मांबर अवरूवून आंद, असेंच स्पष्ट मत दिखें अंडे 
में अर्े;:-- 

कम्मुणा बंभणो इंह, कस्सुणा होह खतिवों। 

वइसो कम्मुणा दोहे, सुद्दों हृव॒ह कम्मुणा ॥ 
दिंदी अथेः--सनुष्य ऋरतेहि ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य व ब्ूद्ध होता: 

है. अर्थात बर्ण-मेद जन्मसे नही होता । जो जैसा अच्छा या बुर काये 
करता है, वह बैसाई ऊँचा दोचा हो जाता है। 

मराठी अथै:--न्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र हे कर्माबरून ठरतात, 
वर्णमेद जन्मावर अवलंबून नाहीं. सत्कृत्य अगर दुष्कृत्य यामुद्धें उन्द 
अंगर नीच होतो. 

यापूर्वी निरनिराद्दीं आचार्यवचन देऊन जाति या जन्मावर भवलूंबून 
नाहीत व चक्र्बाति भरतेश्वरांनींच प्रथम ब्राक्ण या नांवाची जाव अगर 

वर्ग निर्माण केला, त्यापू्ी क्षत्रिय, वैश्य व झद्र हे तीनच वर्ण अगर या 
जाति होत्या हे आदिपुराणांतील कभेबरून दाखबिं आह. सूज्ञ वाचक 

या चर्चेचा योग्य तो विचार करताल अञी आशा, भाहि, 

घमे ( धुण्य ) अघमे ( पाप )-बांह् फले. 
श्वाउपि देवोडुपि देव! शा जायते धर्मकिस्वषात । 
फ्पाडपि नाम भवेदन्या सम्पंदर्भाव्ठसीरिमाम् ॥ २९॥ 



अध्याय १ रॉ. - कट 

अल्यवार्थे:-- घर्मकिल्विफात् ) घंम आगे पाप झोम्पामुंकें (श्रा 
अपि 3 बुजादेलील (देव: ) देव, आगे (देवः अपि ) देवसुद्धां (आं» 
कुत्ना ( जायते ) शेतो ( शरीरिणां ) शरीरघारियांची अर्थात् संसारी जीवांची 
( कापि नाम ) खरोखर वाणीला अग्रेंचर अशी ( घर्मातू अन्या ) घमपिक्ा: 
दुसरी ( सम्पत् ) संपत्ति ( भबेत् ) आहे बरें | 

र अजे;--पर्मोनुपार आचरणामुद्ें पश्चुवोनोतील कुआही स्वरगंलेकी-- 
दैक्योनीत-जन्म घेतो वया उलट पापाकरणाच्या प्रभावामुछें स्वर्गोतीरू 

दैबालाईी पशुयोनीत व कुब्याच्या जातीत-जन्म घ्याबा छायतो, प्राणिमात्रात्ष 

घर्मोचरणाण्या बखावर अतर्कर्य असें ऐश्वर्य व मुक्ति-लक्ष्मी मिक्कते, मिथ्या- 

स्वामुछ्ें दुसप्या स्वगांप्यतच्या देवांना एक्ेंद्रिय जीवशोर्नीत व स्यापुदीछ: 
स्वर्गांवील देवांना पंचेद्रिय योनींत जन्म ध्यावा रागतो, 

कोक संख्या २८।२९ मर्ध्ये ख़रें सुख धर्माचरणानें बागल्यामुद्ें 
मिछतें, जातीचा व कुछाचा अभिमान घरूं नये असे आचार्याौनी सांगित्े 

आहे. वैदिक घमानोदि तंतोतंत याच विचारसरणी्चे अवल्ंबन केझें आहे.. 
गीतेंतील यासंबंधी चे विचार पुढीलप्रमाणँ आदत, कृष्ण. अजुनाल्त 
सांगतात कीं-- 

मां हि पार्थ ज्यपापश्ित्य येडपि स्थुः पापयोनय: । 

ख्त्ियो वेज्ञास्तथा झूद्गोस्तेडपि यांति परां गतिस् ॥ ५३२ ४ 

भावाथे;--ज्यांनीं माञझ्मा आश्रय केला, जे मरा अनन्यमाकॉर्मे 
शरण आले, वे नीच कुलांत जन्मलेले असोत, ते वेश्य असोत, चुद्र असोत 

सथवा ते कोणीही असोत, ते परम गतीला पोद्दोच्चतात, 

तातपय---जाति, कुछ, लिंग भेदादि मी पह्यात नाहीं. ब्राक्षणापासून 
अत्यजापर्यत सर्वोना आपल्या उद्धाराचा मार्ग मोकब्ठा आह; शर्त मात्र ही 
कीं, सृत्युल्ोक अनित्य व दुःखदायक आईदे हें जाणून चि्ती वैराग्य धारण 
कंलें पाहिजे, 



श्दे रत्यकरण्डशावकायार 

बरीछ भावार्थात जाड़ अक्षराने जें शब्द दाखबिर आदत त्यापैकी 
माह्ा या शब्दाएवजी धमोचा, मला या ऐवजी चमोछा व मी गा 
ऐवजी धममे अंसे वाचल्यास गीतेच्या व भ्रावकाचाराच्या बिचारसरणीत 
तंतोतंत मतैक्य असब्यायें दिसून येईल, 

गीतेंतील नववा अध्याय अत्यंत महत्वाचा आहे. या अध्यायांत भक्ति 
व शान यांची एकरूपता केलेकी आहे, अध्याय ९ छोक २६ मर्ध्ये शुद्ध 

चित्तानें व भक्तिभावानें पान, फूल किंवा नुसतें पाणी जरी देवाल्य अपंण 

केलें तरी त्याचा उद्धार होतो, असे सांगितले आह व अध्याय ९ कछोक 
संख्या ३० यांत पापाचें प्रायश्चित घेऊन घर्माचरणानें वागणाम्याची साधूत 
गणना केठी आह, एकवार पातकी अगर पतित झाला तर तो आजन्म पतितच 
झाला असे कोणताही धर्म मानीत नाहीं. 

भगवद्दीतेंतील वर ज्या तीन छोकांचा सार दिल्य आहे, यावरून 
4 चादुव॑ंण्य मया सश्टम ? झणजे ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य व शृद्र असे चार 

अकारचें वर्णमद मानणास्या गीतेंतदी जातीछा, कुछाछा ब धंद्याला महत्व 
न देतां, ज्याच्या त्याच्या कृत्याला-गुणारू-महत्व दिलें आह, “गुणा: पूजा 

स्थानम् ग्रुणिषु नच लिंगम् नच बयः ? या सर्वश्रुत सुमाधितांत गुणाल्यच 

मान दिला आह, चयाकंडे, वेधाकड़े व पेशाकड़े पाहिलेले नाहों. सत्कर्मानें 

व धर्माचरणान वागणान्यास मोक्षा्चे दार खुलें ठविलें आह, मग तो कोण- 

त्याहदी जातीचा अगर धंद्याचा असो, संसार असार आह, दुःखमय आहे व 
नश्वर आंह, अशी वेराग्य मावना धरून धर्माछा श्वरण गेल्यानें मुक्ति मिल्ठतें, 
असे सांगितलें आददे. जैनधर्म तरी याहून निराद्ठं तें काय सांगते ! 

बेद, भरुति, मग्वद्वीता, भागवत अगर अलिकडील शानदेव तुकारा- 

मादि साधुसंतांचें लिखाण यांतील_महत्वांच तत्वशान व जैनघर्मीय तत्वज्ञान 
यांतील समान विचारांचें व आचाराचें बेंचें एकत्रित करून विचारी जनतेपुदें 
ठेविल्थास केवढी क्रांति होईूू १ धर्माबददलचा दुराभिमान नष्ट होऊन समता 
अस्थापित होण्यास यामुछें खास मोठी मदत होईल, 
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भगवान मह्गवीरांना क्रांतिकारक मानश्यांत ज्या अनेक बाबींचा 

आझ्ञी अभिमानानें उल्लेख करितो, त्यांतव भगवानांच्या * मनुष्यजातिरेकैय ! 
या क्रांतिकारक उपंदशाल अग्रस्थान देतो, भगवानांच्या स्थाद्वाद नयालाही 
अत्यंत मोठें महत्वार्चे स्थान देतो, या नयाचा आश्रय घेऊन विचार केल्या- 
सह्दी वरीकूव अनुमान दृढ द्वाइंछक, भगवानांच्या विचारसरणाँचा प्राण या 
छोकांत मरलेढा आह, 

सम्यग्दशनाचे अतिचार अथवा सम्बग्दष्टीनी कुदेवादिकांना विनय कां 

दाखयूं नये १ 

भयाशास्नेहलो भाच्च क्ुदेवागर्मालागिनाम् 
प्रणाम विनय चेव न कुयु शुद्धदृष्टयः ॥३०॥ 
अन्वयाथेः--( शुद्धदृष्यः ) ज्यांची दृष्टी अर्थात् सम्यग्दर्शन शुद्ध 

आदे अश्ा जीवांनी ( भयाश्ास्नेहछोभात् ) मय, आशा, स्नेह किंवा छोम 

यांच्याधुब्ठें ( कुदेबागमलिंगिनाम् ) कुंदेव, कुशास्त्र व कुग्ुरु यांना ( प्रणाम ) 

जमस्कार (च) आणि ( विनय एवं ) विनय देखीछ (न कूयु; ) करूं नये, 

अर्थ;--सम्यर्दटीनी भयानें अगर भीतिनें राजे आदि छोकांना 
अगर मावि कालांत घनप्राप्ति आदिंचा छाभ व्यावा क्षणून, मित्रप्रेमायुद्धे 

अगर तात्काछ कांही फायदा होतो क्षणून कुंदेव, कुशासत्र व कुगुर यांना 

खेध मानून त्यांना नमस्कार करूं नये. 

या छोकांत हेतूला प्राधान्य दिले आह, विशिष्ट हेतू मनांत घरून 

कदेव, कुशास््र व कुगुरु यांना बंद्य मानण्याव्या अगर भीतीनें राजादिकांना 
नमस्कार करण्याच्या ऊृत्यांचा निषेध केला आंहे, यावरून जबरदस्तीनें नम- 

स्कार करावयात छाविलें, व नमस्कार केला अगर केपैछ व्यवद्दार सांभा- 

छण्यासाठी इतर धर्मियांना नमस्कार केला तर तो नमस्कार निषेघाई होणार 
नाई, कारण अशा नमस्कारांत स्वरार्थो हेतुचा अभाव असतो, पैशासाठीं, 
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प्राश्नमपतबासाठीं, भीतीमुछें अगर अक्षीच अन्य स्वार्ये सापप्थपराच्या देतूमुकें 
नमस्कार केलेला नसतो 

नमस्कारावे दोन भेद आहत, एक व्यवद्दार नमस्कार व दुसरा निश्चय 
नमस्कार, शरीरादे बाह्य गोष्टीची प्रशेशा व खुती करणें यारा व्यवद्यर 

नमस्कार झणतात, व्यवद्धार सांमाव्ण्यासाठीं इतरांना केलला नभस्कार हु 

ब्यवह्र नमस्कार, आत्म्याच्या गुणांचीं जेब्हां खुती करिवो, तेब्यां वो निश्चय 

नमस्कार या सदराखारीं येतो, अरहंत प्रभूंच्य कायोत्सग वा पद्मासन 

मूर्तीना नमस्कार करणें हवा व्यवहार नमस्कार होईंल व असाच नमस्कार प्रायः 
घड़तो; परंतु दवा नमस्कार खरा नमस्कार नब्दे, अरहंत प्रभूंगा नमस्कार 

करितांना आपत्यासमीर त्यांची प्रतिमा असते; व स्तोत्र झणत ब्यावेर््दी 

आपण नमस्कार करितो, स्यावेण्यीं तो निश्चय ममस्कार होंतो. निश्चय नम- 

स्काराचेवेढीं आपण अरदंत प्रभूंच्या ठिकाणी जें गुण असतात त्या गुणांचे 

वर्णन स्तोन्नांत असते व स्तोत्र झणत असर्ता त्या गुणांचें स्मरण होते थे 

या गुणांना आपण नमस्कार करितो, तें गुण आपल्यासमोर असलेल्या 
प्रतिमित आहत भर्ते समजुन या गुणांचें जें दृश्य प्रतीक त्या प्रतिकाल 
ममस्कार करितो, दगडाब्या मूर्तील करीत नाहीं. 

अरइंत सिद्धादि पंचपरमेष्टीला तेघढा नमस्कार कां? 

यादें उत्तर थोडक्यांत अरे अददि कीं, या पंचपरमेष्टीछा नमस्कार 

सर्वच शुद्धात्यासाठीं असतो. पंचपस्मेष्टी हें कित््यादाखल आहत, सर्वत्र 
घुद्धात्म्यांचे ते प्रतिनिधी आदत, यामुकद्ठें त्यांना केलेला नमस्कार सर्व 

झद्धात््यांना पो्डोचतो, (१) अरईंत (२) घिद्ध (३) आचार्य (४) उपाध्याय 

व (०) स्वसाधू ईं पंचपरमेष्टी द्ोत. अरहंतांना नमस्कार असो असे क्षणतांना 
बतेमान, भूत व मविष्यकाछाब्या अशा सर्व ७२ अरहंताचा या नमस्कारांत 
समावेश दोतो, अरइंताबदइल जो विचार तोच विचार इलर परमेष्टीबदलद्ी 
करावयाचा आईे, सचे हं संख्यावाचक विश्वेषण साधुपुस्तेच नयूत तें इतरद्दी 

जॉजीजरीजीनणस सन जा न् सीसी जी जी सील जत बता 

री 



अध्याय १ छः शत 

परमेश्ञीना अनुछृक्षन आदे अंसे समजल्यासही वशेल विचारसरणी साथ आह 
अंसे दिसून येईछ, व्मे. नं. १४ खार्लीं जी शंका प्रदर्शित केडी आद, त्था 
शंकेचें निरसन वरील विवेचनावरून हाईल अशी आशा आहे. 

सम्यग्टष्टि सित्रा व मिस असतो ? नाडीं. 

कछोक संख्या ३० जया सुरवातीस आचायीनी मय हवा शब्द योजिला 

आहे. भयावे प्रकार अगर भेद सात आहत व सातहि प्रकारूया भीतीची 

बाघा सम्य्दशन्याछा होत नसते. 

(१) इदलोकभयः--याचे दोन अर्थ के जातात, (अ) छोक*« 

समाज-मानवजात-यांची भीति (ब ) इहत्येकांतील भीति, कोणताही अर्थ 
मान्य केला तरी सम्यग्दष्टीनें नि्भेय राइण जरूर आहे. संसारांत सेकटाचे व 
दुःखाचे अनेक प्रसंग येतात, त्यावे््ठी सम्यग्दष्टी कतेव्यच्युत होऊन सकडांना 

शरण जात नाहीं, आपत्तीला तोंड देऊन त्यावर विजय मिव्ठविष्याचा प्रयत्न 
करितो; तसें न हाईल तर कुदेव, कुगुर व कुशास््र यांच्या आद्ारी जाण्याचा 

हृढ संभव असतो. इष्ट वियोगामुल्ें व अनिष्ट संयोगामुछें आपात्ति व संकर्टे 
येतात, ती कर्माषीन अद्दित, भोग भोगल्याशिवाय सरत नाही, याबद्दल तो 

निःशंक असतो, प्रयत्नशील ब्हा, निराशावादी द्ोऊं नका अशी धर्माशा आहे. 

(२) परकोकभयः--सम्यन्दष्टी चें जीवन पवित्र असतें, मत्युनेतर 

नरकवासाच्या यातना भोगाव्या लागतीरू, ही कब्पनाही त्याच्या मनाल 

स्पर्श करूं शकत नाहीं. परछोक याचा दुसराही अर्थ संभवतो, मानव 
जातीखेरीज इतरांची भीति. उदाहरणार्थ सपदंशादि, 

(३) वेदनाभव---रोग जडेल ही भीते अगर जडलेल्था रोगाची 
भीति यापासून तो अलिप असतो. 

(४) मृठुमब--मरणाची भीति. मरणाछा मिऊन तो कर्त॑व्यच्युठ 
ोत नाहीं. 

9 



९८ शत्नकरण्डक्ावकाचार 

(५) अगुतिमब---सम्बन्दश चोरांची भीति बाठ्गीत नाहीं, नोकरी 
जाईल छणुन धन्याचीही भीति तो बाछगीत नाहीं, सम्यदुष्टी स्वावर्लंबी 
असतो, तो ग़लामगिरी पतकरीत नाहीं, 

(६) अछोकभय---मानमान्यता जाईड ही भीति त्याल्या नसते. 
आजचे निंदक उद्याल्य सतुतिपाठक होतील अस तो मानितो, 

(७) अकस्मात् मय--कोणतेंदी कारण नसतां अगर पृ्वसूचना नसतां 
आलेलें संकट. 

जैन दा बीर असतो हैँ एतिहासिकदृष्याही सिद्ध झालें आंदे, (१) 
ऐतिदासिक जैन वीर व (२) वक्षिणभारत जैन व जैनध्म यांचा 
इतिहास हे यांची साक्ष देण्यास पुरे आहत, 

सस्यग्दशेनी भीरूदी असतो-पण कोटे ? 
सम्पद्वशनी पाएभीर असतो, खरा देव, खरा गुरु व खरें शास्त्र 

यांच्यावर अविश्वास ठवण्यास तो मितो. सम्यद्वर्शनी सत्याचा चाइता असतो; 
द्णून तो अप्त्याला मितो, तो सदर्शनी असतो; झणून सर्व पदा्थाकडे 
बिक्ृत दृष्टीनें पाहण्यास भितो, 

बर ज्या सात प्रकारच्या भयाची सम्यग्दर्शनी पर्वा बाछलमीत नाई 
असे लिट्टिलें आह; त्यांचे कारण अते कीं हे सब कर्माचें फव्ठ आहदे ब तें 

भोगल्या बिना घुटत नाई, अशी त्याची दृढ समजूत असस्यानें कर्मफछ 

भोगण्याचें त्यास बैये येतें, कर्म भोगल्याबिना फिटत नाहीं ईं कव्ठल्यान 

इहजन्मी नवीन दुष्कृत्यें केल्यास व अध्मानें वागल्यास त्थंची कु ॒फकें 

फिरून भोगार्वी छागणारच, क्षणून तो पापभीरू असतो, 

गांची विचार दोद्दन या उुस्तकांत पान १६ बर अभय या विषया- 
वरील विचार मननीय आंहित तेः--(१) जो आपसल्या मनांतील विकारांची 

भोति न बाब्ठगतां इतर आपत्तीर्च भय बाब्ठगतो, त्याव्याकट्टन अहसेय 

पालन होणार नाही; कारण देंवी संपर्तीत अभय हा श्रेष्ठ गुण आदि. 



अध्याय १ ला घर 
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(२) मरण, घननाश, मानहानी, छोकनिंदा, हालअपेश व इत्तर दुःख यांची 

भीति सदैव असते, भयमीताला धर्माधर्माचा खोल विचार करण्यावी हिंमतच 
राहणार नाहीं, (३) मित्रा मनुप्य सत्याचा झोध करूं शकणार नाई. व 

सत्याचा झोघ छागल्यास त्यास च़िकद्ून राहूंदि शकणार नाहीं, (४) भिष्या- 

खारखीं एकच वस्तु व ती झणजे स्वतःवें विकारी व पापी चित्त (५) अप- 
माची, पातकाची व मनोविकाराची भीति घरावी, कारण विकार नसस्यास 
अधर्म होणार नाई व अधर्म झाला नाही तर इंश्वराचीही भीति नाहीं मग 
इतरांची काय कथा ( 

या दोन््ही विचारसरणीतील साम्य पटविण्याची यातायात करण्याची 
जरूरी च नाहीं. 

हस्तलिखित तप्रासीत असतां पं. सुमेरचंद जैन-न्यायतीर्थ यांचा 

महाकवी वादीभसिंह व त्यांचें क्षत्रचूडामणि महाकाव्य संबंधीया अनेकान्त 

मधील मननीय लेख वाचाबयास मिव्ठाछा, त्या लेखांत “ विपत्ति और उसका 

प्रतिकार ” या मथर्या खाहीर महाकवीच्या कांहीं वचनांची वाचकांना 
ओब्ख करून देत आहों. महाकवी झणतात--- 

विपदः परिदहाराय शोकः कि कल्पते नृणाम् । 
पावको नहहि पातः स्थात्, आतप-कलेश -शान्तये ॥ १-३०॥ 

भाषाथेः--एंकट निवारण करण्यासार्ठी ढुःख करीत बसणें उचित 
नाहीं, दुःख मानत बसलयाने संकट निवारण होत नाक, संकटसमययीं दुःख 

करीत बसणे झणजे < आमीतून उठून फोंफास्यांत पडण्यासारखंच ! जाहे. 

सूर्याचा ताप छागूं नये क्षणून अरगत उडी टाकरणें ईं जसें मूर्खपणा्ें आहे, 

त्याचप्रणा्ें संकट टाव्उण्यासाठीं दुःख करणें, दें मूंपणा्चे आहे. 

प्रतिकारखमथ कोण ? 
ततो ज्यापस्पतीकारं धर्ममेव विनिश्चितु । 

प्रदीपैदीपिते देशे न व्वस्ति तमसो ग्रतिः ॥ १-३१ ४ 



३०० रत्नकरण्ड््रावकाचार 

भावाथेः--संकटांचा प्रतिकार करण्यास घ॒र्म हाच समर्थ आई, 
आपल्या खोलींत दिवा आला झणजे अन्घःकार तेथून पढून जाता. जेथे 
प्रकाश आदि, तथें अंधःकार राह्मत नाहीं, तद्गतच ज्याच्या दवदयांत घमोचा 
प्रकाश आद्दे तेथें संकट राह्ट्रत नाहीं, क्षणुन धर्म द्वाच सकेट दूर करण्याचा 

खरा व एकमेव उपाय आहे, महाकवी आणखाही क्षणतात कीं-विपतस्तु 

प्रतीकारो निर्भयत्व॑ न शोकिता-निर्मय राहण्यानेंच संकट दूर दोतें. निर्भय: 
राहणें दवा संकट प्रतिकाराचा खराखुरा व एकमेव उपाय आदि, 

सेकटाला मितो कोण ? 

विपदेषि हि तद्भीतिमूढानां हन्त बाधका-जिपात्ति व विपत्तिमुछें होणारें 

दुःख अगर विपत्तीच्या दुःखाली कल्पना, द्वी मूर्ख लोकांना रास देते. 
प्रतिकाराच्या खन््या उपायांचें भान न राहिल्यानें, मूर्ख मनुष्य संकटाच्या 

मावीनें जिवंतपर्णीच अनकवार मरतो, वीरपुरुष आयुष्यांती एकदाच मरतो. 
पित्रा मात्र आयुष्यांत अनेकवार मरतो, 0०प्रष्म्प3 9 गाय्राए़ 2 प्रा 

00००९ ४)0०४७ 0९४६9, 2७0 ६8906 ज॑ त&0ी) 9ए 0006 ? 

तत्वश्लानाचे फल्-वा त्याचा परिणाम. 

दुःखार्थेपि सुखार्थाद्दि तत्वज्ञानधने सति ॥३-२१॥ 

सारांश:---तत्वशानाची संपत्ती जबठ असली द्वाणजे दुःखद प्रसंग 

अगर संकटें हींच सुखाला कारणीभूत होतात, यावरून सम्यग्दर्शनी भीर 
य मित्रा कां नसतो याची कल्पना येइल,  कर्माधीन॑ जगतू ! या वचनावर 

विश्वास ठेबून कमंफछ भोगण्यास तो तोंड देतो, संकटाकड तो आपली पाठ 
फिरवीत नाहीं, 

खसस्यग्दशनाचे अतिचार. 
आचार्य अमितगाति यांनीं सम्यग्दशनाव पांच आतिचार खालीछ 

छोकांत दिल अद्दित, 
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अध्याय £ ला. श्न्द्ः 

इका कांक्षानिंदा परदे सा संस्तवा मछा पंच 

परिहतैच्या: सन्निः सम्बक्तविशोधिमिः सतत्तम् ॥१६॥ 

सारांश:---(१) जिनवचनावदल क्षेका घेरे (२) भोगाची इच्छा 
धरणें (३) धर्मात्म्यांची निंदा करणें (४) मिध्याही यांची प्रशंसा करणे व 
(५) मिथ्याहष्टी यांची व कुदेवांची स्तुति करणें. 

आचार्य समंतभद्र यांनी छोकसंख्या ३० मध्यें सम्यद्गशनावे जे 
अंतिचार दिले आ्वित, त्यांथ्याशी वरीलू अतिचारांची तुलना करितां चिकि- 

त्सक बाचकांना यांत थोडाफार फरक दिसेल, तसेंच घर्म-तत्व योग्यरीतीने 
समजून घेण्यासार्ीं योग्य शंकाही काहूं नयेत अर्से क्षणणें बुद्धिवादांना पर- 

वडणार नाहीं, ही बौद्धिक गुलामगिरी नाई १ जैनघर्म तर बुद्धिवाद्यांचा धम 

आह. जिनवचनावर नितांत श्रद्धा ठवूनहि शंका कादण्यानें अतीचार कां 
ग्धावा ! 

खरा देव, गुरु व शाज् यांची जीं लक्ष्ण सांगितर्की आहित, त्या 
लक्षणाबदुलूच शंका घेणें, याला उद्देशन आचार्य अमितगतीचें है लिखाण 
आह, वादेल तें बचन जिनवचनच आहे व ट्यावर श्रद्धा न ठेविल्यास 

अतिचार घड़तो, असे द्वाणण्याचा त्यांचा आशय नसावा, समंतभद्वांची 

विचारसरणी विचारांत घतां सम्यद्रर्शनाछठा अतिचारच संभवत नाहीत, 

सम्यद्वशनाच्या व्याख्येचें काव्ठजीपूबंक निरीक्षण केल्यानें या क्षणण्याची 
सत्यतो पटेल, सप्तम परिच्छेद--छोकसंख्या १७ मर्ध्ये अमिवगतीनी अति- 

चारांची वट्ट संख्या ७० दिली आह, (१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचौयव॑ 
(४) परस्त्रीत्याग (५) परिअहपस्मिण (६) दिखत (७) देशविर्ती (८) 
अनर्थदंड (९) सामायिक (१०) प्रोषधापवास (११) भोगोपभोग (१२) 

दान (१३) सछेखना आणि (१४) सम्यद्गशन, यापैकीं प्रत्येकाचे पांच 
अतीचार मान॑ले असल्यानें अतीचारांची वह संख्या १४:९५८७० मानण्पांते 
आली आहें. 
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यापुढील ११ छोकांत सम्यग्दहनाचें श्रेष्ठत्ठ अगर मोक्षप्रासीच्या 

मार्गोत सम्यग्दशन्याची प्रामुख्यता कां आहे, यार्चे वर्णन केलें आहे, 

दर्शन ज्ञानचारित्रात्सधिमानमुपाश्लुते । 
दशेन कर्णधार तन्मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते ॥३१॥ 
अन्ययाथः--( दर्शन ) सम्यग्दर्शन ( शानचारिज्रात् ) सम्यस्शान 

आणि सम्यस्चारित्र यापेक्षां (साधिमानं ) उत्कृष्टपणाला ( उपाश्ष॒ते ) प्रात् 

होतें ( ततू ) द्णून (दर्शन ) सम्यग्द्शन (मोक्षमागें) मोक्षमार्गाम्ये 
( कर्णघारं ) कर्णघार अर्थात् प्रधान ( प्रचक्ष्यते ) खांगितलें गले आहि. 

अथेः--रत्नत्रयांत सम्यग्दशन हें श्रेष्ठ आह, आचार्योर्नी सम्यग्दर्श- 
नाला सुकाणु धरणान्या नावाब्याची सार्थ उपमा दिली आहे. समुद्राच्या 

पैलतीरावर नेण्यास उत्कृष्ट नावाडथाची जरूरी असते, त्याचप्रमाणें संसाररूपी 
समुद्र तदन जाऊन मोक्षप्रात्ति करून देणाव्या मार्गौत-शञान व चारित्र-यांत 

सम्यग्दर्शन हैं कर्णघार-सुकाणु-घरणाज्या नावाडथाप्रमाणें महत्वाचा मागेदर्शक 
आहे. सुकाणू धरणान्या निपुण नावाडयाच्या अभावी समुद्र तरून जाणें 
जसे अशक्य, तद्तव सम्यग्दशेनाच्या अभावीं हा भव-संसार-समुद्र तरून 

जाणें अशक्य आह. उमास्वामीनी  सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ? 
असे तत्वार्थसून्नांत झणतांना सम्यग्द्शनाला प्रथम-सश्रेष्ठ-स्थान दिलें आदि, 
दर्शन, शान व चारित्र हे तीन मोक्षप्रासिचे मार्ग होत, यापुदील छोकांत 
सम्यग्दशन द्वाच मोक्षप्रात्तीचा श्रेष्ट मार्ग कां याचा खुलासा आचायोनीं 
केला आहे. | 

सम्यग्दशन हें सम्यग्शान व चारित्र यांचें कारण आहे. सम्पग्शान व 

चारित है सम्यग्दशनाचे परिणाम आहत, आचार्य पद्मननंदि आपत्या आावका- 

चाराच्या स्छोक संख्या ३ मध्यें ( त्रितयं मुक्ते: पंथाः ” झणजे ख्नत्रय दाच 

मुक्तिमार्ग आहे, असे क्षणतात, छोकसंख्या २८ मध्यें सावधान राहुन 
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रत्नत्रयावें पाछन करावें असे सांगतांना पुढील भवांतही या रत्नत्रय धमोची 
उत्तरोत्तर प्रगवीच होत जाई, पूर्वजन्मीचज्या संस्काराची कल्पना ब्रा 
कोकांत दिसते. 

मोक्षमार्गोत सम्यहरशेनच प्रेष्ठ कां 

विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिबृद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिब ॥ ३२ ॥ 
अन्वयाथेः--( बीजाभावे ) बीजाच्या अभावी ( तरो: इब ) झाडा- 

प्रमाणें ( सम्यक्त्वे ) सम्यक्त्व ( असति ) नसतांना (विद्यावृत्तस्य ) शान 

व चारित्राची ( संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया: ) उत्पत्ति, स्थिती, बुद्धि व 
फलप्राप्ति (न सन्ति ) होत नाहीं. 

अथे:--बीज नाहीं तर झाड नाहीं, शाड नसेल तर झाडाची बुद्धी 
नाई व फ्दी नाहीं; तद्बतच सम्यद्वर्शनाव्या अमावी सम्पग्शान व चारिश्रहदी 

शक्य नाहीं; क्षणजे ज्ञान व चारित्र्य यांची उत्पत्ती, वृद्धि व फलोदयही 
सम्यद्शनाच्या अभाषीं द्ोत नाहींत, सम्यद्वशन हें बीजाप्रमार्ण आह, बीज 

नसेल तर झाडही व झाड नसल्यास फ तरी करे येणार १ सम्यग्दर्शन 
नसेलू तर शान व चारित्रह प्राप्त होणार नाहीत, सम्यग्दशनाशिवाय असलेले 

शान ईं मिथ्या अगर कुशान आह. तसेंच सम्यग्दर्शनाशिवाय असलेलें चारित्र 

हैं कुचारित्र आह, सम्पग्शान व चारित्र यांचें फछ क्षणजे परमात्मपद प्राप्ति; 
परंतु सम्यग्दर्शन नसेल तर सतूशान ब चारित्रहीं संभवत नाईीत, अर्थात 
परमात्मपदप्राप्तेिही अशक्य आदि. 

हाच आशय श्री गुणभद्राचायार्ती आपल्या आत्मानुशासन पंधांत 

प्रतिपादिका आह, ते झणतात कीं, जगतीतलावर अनेक प्रकारचे दगड़- 

पाषाण आहित; परंतु त्यांच्या अंगची कांती-तेज-यावरून त्यांची किमत होते. 
पद्मराग अगर वज्रमणी हेही दगडांन्या जातीपैकॉव आहत; परंतु असले मणी व 
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पराषाण यांची ठुलनाच अशक्य, सुंज अगर मासामर वजनाच्वा मण्याख्यों 

दाभानें अन्मोजन्मीयें दारिय्य नष्ट होतें. इतरामुढें एका वेढ्च्या अन्नादी 

ददातही नष्ट दोत नाहीं. 

सम्यग्दर्शन रहित असलेलें शान व चारित्र सर्वस्वी व्यर्थ आंद अरे 

मात्र नाहीं. कारण ज्ञान व चारित्रामुछे भवनवासी ब कल्पवासी व्येतरादि 

देवयोनीत जन्म मिकवेल परंतु त्यासुर्के जन्ममरणाचा फेरा चुकवितां येणार 
नाहीं; त्यांना परमात्मपद-मोक्षप्रास्ति-होणार नाहीं. भरद्धा विरष्ठित शान व 
चारित्र ही संपूर्ण फलदायी नाहात, शानमार्ग अगर भक्तिमार अगर दे 
नहीही मागे श्रद्धेविना-सम्यग्दशनाविना-पंगू आद्वित, 

चारिज्यवान् मुनी व सम्यग्दशनी आरावक यांची तुरूना. 
यांत भ्रेष्ठ कोण ? 

ग़हस्थो मोक्षमागेस्थो निर्मोहो नेव मोहबान् । 
अनगारो गृहदी अ्रयान् निर्मोहो मोहिनो घने! ॥३३े॥ 
अन्वयाथ:--( निर्मोह। ) मोहराशित ( गृहरुष: ) आवक ( मोक्ष- 

मार्गस्थ: ) मोक्षमागोत स्थिर आह परंदु ( मोहबान् ) मोइसहित असणारा 
( अनगारः एवं ) मुनि देखीरू (न) मोक्षमार्गीत स्थिर होणार नाई 
इ्षणून ( मोदिनः ) मोदी ( मुनेः ) मुनीयक्षां ( निर्मोहः ) निर्मोही ( गहदी ) 
गुइस्थ ( भयान् ) भ्रेष्ठ आह 

अथे;--दशेन मोहनीय-कर्म हें. सुम्क्त्वाचा घ्रात करणारें आहे 
दशनमोइनीय कमोचा ज्यानें नाश केला आई, असा आवक-गहस्थी-मोक्ष- 
सागोमध्यें स्थिर असतो, परंतु दर्शनमेइनीय-कर्माचा नाश न केलेंले परंतु 
परादाराचा त्याग करणोरे मुनी दे मोद्षमार्गस्थ ह्ोत नाहीते 

सारांश ज्यांनी तम्बन्दशनायां छाम करून घेततल्य नाई त्यांगा अनंत 
काछेपर्यत निर्वांणपदधाती होणार नाहीं, परंतु जे सम्बन्दर्शनी आदेत, परत 
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चार्रिवश्नष्ट अंहित, त्वांना तिसव्या मर्बांत तरी निर्वाणप्रात्ो होते, याधुकें 
सम्यग्दर्शन हैं रत्नत्रयांत श्रेष्ठ मानिें आह 4 ज्ञान व चारित्र यांना दुग्यम 
स्थान-गौणत्व-दिलें आह, 

उपकारक संध्यन्द्शीन व अपकारक सिथ्यात्व:-- 

न सम्यक्त्वसम किंचित्वेकाल्ये त्रिजगल्यपि | 
अयोष्श्रयश्र मिथ्यात्वसम नान्यच्तलुभृताम् ॥ ३४ ॥ 

अन्वथाथे:--( त्रेफ़ाल्ये ) तीनही कालामर्थ्य ( त्रिजगत्यपि ) तीनही 
जगांत देखी ( तनुभूतां ) जीवांना (सम्यक्त्वसमं) सम्यकत्वासारखे ( अन्यतू 
न ) बुसरे ( किंचित ) कांही ही (श्रेय: न ) उपकारक किंवा अ्रष्ठ नाहीं. 

(च) आणि (मिथ्यात्वसमं ) मिथ्यात्वासारखें ( अश्रेय » अपकारक 

(न) नाई. 

सथे;--भूत, भविष्य व वर्तमान अशा तीन्द्दी कालांव व स्वर्ग, 
नरक व मृत्यु अशा तीनदी लोकांत, सम्पग्दशनासारखा अपायकारक व 

द्वितकारी मित्र नाहीं व मिथ्यात्वासारखा अपायकारक व अद्दितकारी श्नू 

नाह, सम्यग्दशनायें महत्व यापूर्तवी निरनिराढ्दी उदाइरणं देऊन सिद्ध केंलें 
आधद्दिच. 

खसारांशः--जीवाचा सवेकाली व स्वंठिकारणणी खरा-मित्र-हितक्ता- 
एक सम्य्दर्शनंच आंदे व॑ खरा वैरी थ॑ अहित॑ करणारा कोणी असल तर 

तें मिध्वात्वव भहि, झ्णून खप्या मित्राक्व व हितेकश्यौला आपराता करा, 
तोच जीवाचा तारक व उद्धास्क आदे, नारक योनींतील जीवदी सम्यग्दशनी 
होणें शक्य आदि; अंख या छोकावरून दिखते, नारकी जीवाचांही उद्घधारक 
जैनधर्म आदे; मग मृत्युलेकांतील पतितांना तो पावन कां करून घेणार नाहिर 
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सम्यहरदीनी जीवाला कोणकोणत्या अवस्था प्राप्त दोत नादींत, 
याबदलरूथें विवेचन. 

सम्यद्वशनशुद्धा नारकातियेडनपुंसकर्खात्वानि । 
दुष्कुलविकृतास्पायुदेरिद्रतां च बजन्ति नाप्यव्तिकाः ॥३५॥ 

अन्वयाथः--( सम्बद्र्शनगुद्धा: ) निर्मेल . सम्यग्दशनधारी जीव 
( अबतिका: अपि ) अबती असूनदेखील ( नारकतिर्यइनपुंसक-ब्लीत्वानि ) 
नरकायु, तिवचायु, नपुंसकत्व, ज्रीत्व ( दुष्कुलविकृतास्पायु: दरिद्वतां च ) 

नीच कुलांत जन्म, व्यंगी अल्पायुष्य आणि दारिद्य इत्यादि ( न अजन्ति 
प्राप्त द्ोत नाहींत, 

अथे;--निर्मल व शुद्ध सम्यद्वर्शनी परंतु अब्रतीजीवास नरकायु, 
तिर्वेचायु, नपुंसकत्व, स्लीत्व, नीच कुछी जन्म, व्यंगता, अल्पायुष्य आपि 

दारिद्य हैं प्राप्त होत नाहींत; परंतु मिथ्यात्वी जीवाला मात्र एकेचाछीस 
तन्हेच्या कर्माचा बंध होतो, अर्थीत् वरील सांगितलेल्या आपत्ति मिथ्यात्वी 
यास भोगाव्या छागतात, या छोकाचा उल्ढ अर्थ करून कोणी क्षणेल कीं, 
स्वरूपवानू, दोघोयुषी व श्रीमंत है सम्यग्दर्शनी असलेच पाहिजित, हा 
युक्तिवाद योग्य नाईीं, पुढील भवांतीर सुखदुःखाची कल्पना या ोकांत 

दिली आदि. 

दुसच्या-पुदील-भवांतील फल, 

ओजस्तेजोबिधावीययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता। ॥३६॥ 

अन्वयार्थे: --( दर्शनपूता: ) सम्यग्दशंनानें पवित्र झालेले जीब, 
( ओजस्तेजोविद्यावीयंयशोबुद्धिविजयनिमवसनाथा: ) उत्साह, कांति, विद्या, 

शक्ति, कीर्ति, अभ्युदय, विजय आणि वैभव यांगी युक्त असणारे (महाकुला:) 



अध्याय १ का. श्ण्ड 

उच्च कुलांत जन्म बेणारे ( मशर्था: ) महान् पुरुषार्थी व ( मानवतिलकाः ) 
मनुष्यामर्ध्य अग्रेसर असे ( भवन्ति ) दोतात, 

अथे*---सम्यग्दशनी जीव झुत्युनंतर भाबी भवांत उत्साही, कीर्ति- 

मान, विद्यावान् , शक्तिवान् , कीर्तिवान्, अभ्युदयी, विजयी व बेसवसंपन्न 

होतो, उच्च कुलांत जन्म होऊन त्यास अग्रेसरत्व प्राप्त होतें, तो लोकमान्य, 

लोकनायक व जनतेचा पुढारी होतो, सारांश इहजन्मी सम्यग्दशनायें पालन 

केल्यानें भावी जन्मांत ओज, तेज, विद्या, वीयं, विजय व विभव इत्यादि 
गुणांचें स्वामित्व प्राप्त होते, 

कछोकसंख्या चौतीस मध्यें सम्यग्दर्शन्यांगन कोणकोणती आपत्ती 

भोगावी छागत नाई, हें सांगण्यांत आलें व या छोकांत त्यांना कोणकोणल्ा 

इप्सितांचा लाभ द्वोतो, हैं विशद केलें आहि, 

सम्यद्वशनाच्या प्रभावा्चें फ&-इंद्रपदादि- 

अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिवेशिष्टा प्रकृष्शोमाजुशः । 
अमराप्सरसां परिषदि चिर रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ग ॥३२७॥ 

अन्वयाथे;--( दृष्टिविशिष्टा: ) ज्यांची दृष्ठो अर्थात् सम्यग्दर्शन 
विशिष्ट अर्थात् विशेष निमंल आंद अर्से ( जिनेंद्रभक्ता:) जिनेंद्र देवांची 
भक्ति करणारे भव्य जीव ( अष्टगुणपुष्टितुश्टा:) अणिमा, महिमा इत्यादिक 

आठ गुणांच्या व अवयबांब्या परिपूर्णतेनें संतुष्ट होऊन व ( प्रकृष्टशोभाजुश. ) 

अत्युत्कृष्ट शोभने युक्त होऊन ( अमराष्सरसां ) देवदेवांगनांच्या ( परिषदि ) 
समेमध्यें (चिर ) दीघकालूपयेत ( रमन्ते ) क्रीडा करितात, 

अथे;--सम्यग्दशनी जिनदेव भक्ताल्ा इंद्रपर मिदक्दून तो अनंतकात्ठ 

अप्सरांच्या समूहांत र्ममाण होतो, अनिमा, महिमादि आठ गुणांची त्यांना 

प्राप्ति होते, शिवाय सब्बीगसुंदर अवयवांची प्राप्ति होते, सम्बग्द्शनी जीक 
देवगर्तीत जन्म घेतो त्या ठिकाणी (१) अनिमा (२) महिमा (३) लषिमा 
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(२) प्राप्ति (५) प्राकाम्य (६) ईशित्व (७) वशित्व व (८) कामरूपित्द 

या आठ गुणांची प्राप्ति होते, तेज:पुंज, कांठिमान व वयोपूर्ण देहाची प्रार्प्त 

होते. इतर देवापेक्षां प्रेष्ठदद-इंद्रपद-प्राप्त होते व दीर्घेकारूपर्बत देव- 

देबांगनांचा सहवास त्यास घतो, 

मागीरू छोकांत इदलेकीच्या व या छोकांत स्वर्गलोकीच्या वैमवांची 

व सुखाची कब्पना दिली आह. 

स्वर्याची संख्या १६ मानिली आहे. व्यसनांची संख्या सात वे 

जरकांची संख्यादी सातच मानिली आह. 
स्वर्ग क्षणन एका विशिष्ट योनीच्यांचें-दवयोनीच्यांचें-निवासस्थान आह, 

तेथें सबंप्रकासूथ्या सुखोपभोगाची सोय असते, स्वर्गावें सुंदर व रम्य चित्र 

अनेकांनीं रेखादलें आंहे, स्वर्ग नांव्चें वसतिस्थान अस्तित्वांत असो वा नसो; 

एक गो स्पष्ट आदि की आजवर त्याचें अस्तित्व मानण्यांत आलें आहि. 

शिवाय पापाचरणापासूल परावुत्त होऊन सदाचरण प्रव॒त्त होप्यास नरकाची 

भीति व स्वगीचा मोह यासारखा दुससा उपाय नाहीं. स्वर्गाची लालूच 

नसती तर सत्प्रवुत्तांची संख्या खास घटली असती, निष्काम सत्पवुत्त 

दोणारे महामाग फारच विरव्य !! 

सम्यग्दष्टी चकवर्ति होतात॑- 

नवनिधिसप्तदयरत्नाधीक्षाः सवेभूमिषतयश्रक्रम् । 
वर्तेयितु प्रभचन्ति स्पष्टदशाः क्षत्रमोलिशेखरचरणाः ॥३८॥ 

अन्वयाथेः---( स्पष्टटशाः ) ज्यांचें सम्यक्त्व निर्मल आदे अ्स 
जीव ( नवनिधिससद्रयरत्नाधीशा: ) नऊ निधि व चौंदा रत्नें यांचे अभिपति 
( सर्वेभूमिपततयः ) अखिल अंडाचे स्वामी व (क्षत्रमाल्शिखरचरणाः ) 
कश्रीय राजांच्या मस्तकांचीं मुक्ुें ज्यांच्य चरणावर झ्ुकलेलीं भदित अंखे 
दोत्साते ( सक ) चक्र ( वर्तयितुं ) चालविण्यास ( प्रभबनति ) समर्थ होताते: 
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अथे;--सम्पस्दरीनाच्या प्रभावामुक्ठें सम्यग्दशनी जीव मनुष्य भवांत 
चकवर्तिपदाला पोहोंचतो, त्याल्म नऊ निघी व चौदा रत्नांचा व्थम द्वोतो. 
घट्खंड प्रृथ्ील् जिंकून त्याचा स्वामी होतो, अनेक क्षत्रिय राजे 

स्थांच्या चरणकम॒लाला आपल्या मुकुटाचा स्पर्श करितात, द्वाणजे त्थाच्यापु्दे 

नमतात वा शरण यतात, 

छोक ने, ३७ मध्य सम्यग्दशनी जीवाला इंद्रपदाची व स्वगीतील- 

सवंसुखाची प्राप्ति होते अक्ष वर्णिलें आहे. या छोकांत मृतछावरीरू अधिकांत 

अधिक ऐश्वर्य-चक्रवर्तिपद-प्राप्त होतें, असें वर्णिलें आदे, पुठील जछोकांव 
तो जीव तीर्थकरपद प्राप्तिल्य पात्र होतो असें वर्णिलें आहे, तीर्थकरपद प्राप्ति 

झणजेंच भुक्ति होय, 

तीर्थंकर द्दोण्यास पात्र कोण ? सम्यग्दशनीच ? 

अमरासुरनरपतिभियंमधरपतिभिश्व नूतपादाम्भोजा :। 
दृष्य्या सुनिश्चिताथो वृषचक्रधरा भवन्ति लोकश्नरण्याः ॥३९॥ 

अन्वयाथेः--( दृष््या ) सम्बग्दशनामुकें ( अमरासुरनरपतिभिः ) 
देवेंद्र, असुरेंद्र व चक्रवर्ति यांचेकद्ठन (च) आणि ( यमधरपतिमिः ) 
गणधराकड्डन ( नृतपादाम्भोजा; ) ज्यांचें चरणकमल स्तविले गेले अद्वतत 

. असें व ( सुनिश्चितार्था: ) चारदी पुरुषार्थाचें ज्यांनीं पूर्ण रीतीनें साधन केले 
आह अर्से व ( छोकशरण्या; ) छोकांना शरणभूत असे ( वृषचक्रघाराः ) 
घर्मचक्राचें धारक अर्थात् तीर्थंकर ( भवन्ति ) होतात, 

अ्थे;--देवेंद्र, चक्रवति, अदुर्रेद्र-दानवेंद्र, व गणघर यांजकड्टन 
कोणाचे चरणकमल पूजिले जाते ! तीर्थंकर प्रभूचें! तीर्घकरपद प्रासीला 
पात्र कोण १ तर सम्बन्दर्शनी, धर्म अर्थ कामादि चारही पुरुषाथाचा छाम 

तीर्थकरानांच होतो. छोकांनीं शरण कोणास जावयादें ! तीथेकरांना, त्यांना 
झरण ग्रेल्यास त्याचा उद्धार होतो, दवेंद्र, दानवेंद्र, चक्रवर्ति व सारी जनता 
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ज्यांना पूज्य मानते, ज्यांच्या पायावर आपले मस्तक ठेविते, असें तीर्थंकर 
मदतूपद सम्यग्दष्टीलाच मिछते; इतरांना नाही, 

सार पुरुषाथ कोणते ? 
सम्यग्द्शनी व्यक्तिला चारही प्रकारचे पुरुषार्थ संपूर्णपणं साध्य होतात, 

असे वरील छोकांत सांगितलें आंह, (१) घर्म (२) अर्थ (३) काम व 
(४) मोक्ष हे चार पुरुषार्थ आंइत, दे जैन व हिंदुधमोला मान्य आंहे, हे 
चारही पुरुषार्थ सम्यग्द्शनी कसा मिछयूं शकतो १ घनवानाछा आपल्या 
संपत्तीचा गयव॑येथ्याचा हृठ संभव, कामसवन करणान्याकट्टन घर्मपाछन 
होणें जवठजवल अशक्य, घमे-पालन करीत असतां द्रव्याज॑न व कामंसेवन 
अशक्य, या त्रिदोषांतून सुद्दन भोक्षप्राप्ति ती शक्य कशी !! अश्ी शंका 
येगेंसाहजिकच आह, हें जाणनच महाकवी वादिभसिंह यांतीं क्षत्रचूढ्ामणी 
काव्यामध्य हा बिकट प्रश्न सोडबिद्य आंदे, ते क्षणतात कीं; 

परस्पराविरोधेन त्रिवर्गों यदि सेब्यते | 
अनर्गलमतः सौख्यमपवर्गों उप्युनुक्रमात् ॥ १-१६, 

सारांशः--धर्म, अर्थ व काम यांच्या साधनांत परस्परांचा विरोध 
होगार नाहीं, अशा धोरणानें बागावें, या तीन्ही पुरुषार्थींचं साधन करीत 
असतां त्यांच्यांत संघर्ष उत्पन्त न दोईर अरसे व्तावें; झणने निष्कंटक 
सुलप्राप्ति होऊन क्रमाक्रमाने मुक्तिचाह लाभ होईल, संपत्ती धर्ममागानें 
मिव्वावी, अशी संपत्ति मिव्ठविष्याचा प्रयत्न यशस्त्री झाल्यास घमम व अर्थ 
या दोन्ददी पुरुषाथीचा छाम होतो, काम पुरुषार्थाचें मूलकारण धममें व अर्थ 
पुरुषार्थ आदत, पहिल्या दोन पुरुषार्थीचे संरक्षण करीत काम पुरुषा्थ 
साधावा. असे केल्थानें विरोध व संघर्ष नष्ट होईल, 

आज जमंनी, इटली, इंग्लंड व अमेरिका या देशांत अर्धपुरुषाल 
भाधान्य दिलें जात आह, यामुक्कें सोशियालिझ्मम्, इंपिरियालिश्षम् शत्यादि 
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अनेक वाद उत्पन्न होऊन जगांत पाशवी झक्ति चैमान घाढत आह. भूमाता 
आपल्या छाडक्या पुत्राच्या रक्ताने नाली जात आंहे. घर्मपुर्षार्थाची जोड़ 

अर्थ पुरुषार्थोल्ला मिलती तर दें संकट ठालितां आर्ले असंतते, 
रामरावण व कोरवरपंडब काछांतदि या पुरुषार्थ साधनांच्या मार्भात 

विरोध उत्पन्न झांला व त्याच्या पोटी रामायण व मद्यमारत आणि गीता 

यांचा जन्म झाला, सीतेचा छोम रावणानें धरिका नसतां-कामपुरुषा्ाला 

महत्व दिले नसते-अगर कौरवांनी प्रांडवांच्या राज्याचा-अर्थपुरुषार्थ छोभ 
घरल्य नसतां तर रामरावण व कौरत्रपांडव युद्धेंच झा्लीं नसतीं, पहिल्या तीन 

पुरुषार्थ साधनांच्या मार्गोतीलू परस्पर विरोध व संघर्ष ठठला नाई, 
पहिल्या तीन पुरुषार्थ साधण्याच्या मार्मोतील विरोध टाल्ठणें व संघषे 

येऊं न देणे हूं सम्यग्दशंनी यास शकक््य कर्स १ 

खरा देव, गुरु व शासत्र यावर नितांत श्रद्धा, निःशेकितांगादि आठ 

अंगाचें पालन, तीन प्रकारच्या मूढतचा व आठ प्रकारच्या गर्वाचा त्याग 

हीं सम्बग्दशनाची लक्षणें; या गुणापैकी कोणत्या ग़ुणामुें अगर गुणसमु- 

अयापुब्ठें सम्यग्दशनी हा संघर्ष टाक्ं शकतो १ खरा देवषणा अंगीं भाणण्यास 

त्या विभूतीनी काय केलें ! संघर्ष येऊं नये क्षणन धर्म, अर्थ व काम पुरुषार्थ 
कर्से साधावेत व साधले गेले यांचें ज्ञान देणारें शास्त्र अद्दित, गुरुपदास 

पोहोचणान्यांच्या आचारांचें व आचारांच्या प्रगतीर्चे मूर्तिमंत चित्रच गुरुंच्या 
रूपानें डोब्यासमेर असतें, संपत्ताच्या व कुलादिकांच्या अभिमानाचा त्यागी, 

सम्यग्द्शनी असतो, सम्बग्दर्शनी पापभीद असतो. इत्यादि कारणामुक्के 
हू. जे .] 

त्याला संघष टाव्ठतां येतो, 

पुरुषाथ हाणजे काय ? 
पुरुषानें-मानवी प्राण्यानें प्रयत्न करून मित्ठविण्याब्या वस्तु संपासि 

मित्ववूं नका, असा जैनघर्म सांगत नाई. संपात्ति मित्वा पण सन्मार्गानें 

मिल्ठवा, सत्कार्यी ती छावा व मिकववितांना आपल्या मन्ारा मर्यादा घाल, 
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अरे ज्ैनधर्म क्षणतो, काम पुरुषार्थ सर्बोना तो वज्य करण्यास सांगत नाहीं 

स्वदार संतोषाची मयांदा घालतो, फार काय त्यांतील कांदी बाबी अतिचारांव 

काढतो, काम क्षणज केवब्ठ रतिसुख नव्दें तर भोग, उपभोग व सुखोपमोन्ग 

यांचाही काम पुरुषाथ या सदरांत समावेश होइंल, काम झणजे पंचेद्रिय 

सुखासक्ति, स्वच्नीशीं विषयमोग बेतानांही अनेक मर्यादा घातल्या आदत व 
त्या मर्यादा पाव्ण्यांतही घममं आहे, 

अर्थ व काम धर्मानें नियंत्रित केले आहेत, व त्यामुक्ेंच पुरुषाधच्या 
मा्लिकेंत घर्माला प्रथमस्थान दिल आहे. मोक्ष पुरुषार्थाला हात घारूण्यापूर्वी 
पहिल्या तीन पुरुषार्थतूत गेल्यास या पुरुषार्थाचे वैफल्य कढ्ून येतें व मोक्ष, 
पुरुषार्थ हाच खरा पुरुषार्थ आई, याची जाणीव होते, 

मोक्षास कोण जातो ? सम्यग्टष्टीच ? 

शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाध विशोकमयशंकम् । 
काष्ठागतसुखविद्याविभर्व विमर्ू भजंति दक्शनशरणाः ॥४०॥ 

अन्वयार्थ:--( दर्शनशरणा; ) सम्यग्दशन दँंच आदे कारण ज्यांना 
अ्से जीव ( अजरं ) म्हमतारपणानें रहित ( अरुजं ) रोगानें रहित ( अक्षय ) 

नाशान रदित ( अव्याबाध्ध ) बाघा रहित ( काष्ठागतसुखविद्याविभरव ) उत्डष्ट 

प्रकारच्या सुख, शान आगि वैभव यांनीं सहित व ( विमल्ू ) कर्ममलार्ने 

रहित अशा ( शिव ) मोक्षाचा ( भजन्ति ) आश्रय करितात, 

अथे;--जेंयें बुद्धावस्था-द्ातारपण-नादीं, रोगादिकांची बाधा व 

भीति नाही, जेथें अखंड सुख आहे, उत्कृष्ट सुख, शान व वेमव आहे अ्से 

सोक्ष सम्पन्दष्टि यांनाच मित्ते, अनंतशान, अनंतवीय॑ व अनंतसुखादि 
पारिभाविक शब्दाने ज्या स्थितीची कल्पना दिली जाते, तीच कल्पना वरीरू 

आओकांत दिली आई, 



अध्याय १ ला. १५३ 

उपसंदार- 

देवेन्द्रचक्रमहिमानमभेयमार्न 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्राशिरोचेनीयम् । 
धर्मेन्द्रचक्रमघरीकृतसबव लोफ॑ 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्य! ॥४१॥ 

अन्वयार्थः---( जिनमक्ति: मव्यः ) जिनेंद्राची भक्ति करणारा भव्य 
जीव ( अमेयमानं ) अपरिमित ( देवेंद्रचक्रमद्मानं ) देवेंद्राच्या विभूतीला 
( अबनींद्रशिरोचनीयम् ) राज लोकांच्या मस्तकांकड्डन पूजनीय अशा 

( राजेंद्रवक्क ) चक्रवर्तीच्या चक्रत्नाला (व) आणि ( अघरीकृतसबछोक ) 
ज्यांगी अखिल जगाला नमविलें आई अशा ( पर्मेंद्रवर्त ) तीर्थकरांच्या धर्म- 
चक्राछा ( रूब्ध्वा ) प्राप्त करून घऊन ( शिव ) मोक्षाल्ता ( उपैति ) मिक्र- 
वितो, ( भव्य: ) निर्वाणपद मिव्ठविष्यास समर्थ असणारा, 

अथैः--सम्यग्दशनी, जिनेंद्रभक्त देवगर्तीत देवेंद्र-इंद्रपदाला पोशेंचतो, 

मनुष्यगर्तीव चक्रवर्तिपदाब्य पोह्योंचती व तीन््ददी छोकांत उत्कृष्ट व इच्छित 

अशा तीथेकरपदारू पोह्योंचती व नंतर मोक्षलक्ष्मी त्याला बरिते क्षणने 

मोक्षास जातो, 

सम्यग्द्शेनाचे परिणाम: 
यावरून सम्यर्दशनी जीव या संसारांत कोणास आपला शत्र् असा 

मानीत नाहीं. इतरांनीं त्याचा हेवादावा धरिल्यास *जशास तसें? या न्यायानें 

न वागतां केवकछ हैँ आपल्या पूर्वजन्मीच्या कर्माचे फठछ झणून तो कर्माला 
दोष देतो, श्षत्रृ्य दोष देत नाई. थामुच्ठें संसार सुखावद होण्यास मोठीच 
मदत होते, आठही गर्बाचा ज्याच्या मनाझा स्पर्श होणार नाहीं तो खेसारी 
असतांनाही त्याचा वैरी कोण दोईठ ! या अ्तपालनामुक्कें संसार-त्याग 

0 



श्र रत्यकरण्डक्षावकाबार 
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करभ्याची जरूरी मुर्ठींच नाहीं, सदाचरणानें रहावें, देव, गुद व शास्त्र यावर 

नितांत श्रद्धा ठेवावी असाच प्रवृत्तिमागाचा उपदेश आहे. निवुत्ति-संन्यास- 
मार्गाचा उपदेश नाही, संसार असार आहे, इत्यादि बोध केला अह्दि तो 

फक्त संसारांत आधश्क्ति न ठेवण्यापुरतांच आहे, संन्यास न थघेतांदि संन्यास 

धर्माचें फल सल्लेखना-श्रतामुक्ठें मिछुणार आदि, 

येधवर सम्यन्द्शन झणज काय व त्याचें फठ काय, इत्यादि चर्चा 

केली आदि, भिथ्यादर्शनाचें फठ काय, ई ओपानेच सांगावें लागणार, 

मिख्यादशनामुझछें जोब हा संसार-चक्रांत सांगडतो, मिथ्यात्य ६ संसाराच 

मूल अआहि. 

योगसार टीक़ेंत झटलें आह कीं--- 

कालु भणाह् क्षणाइ जीउ भवसायरु जि अणंतु । 

मिच्छादंसणमोदहियउ ण वि सुद्द दुक जि पत्त ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:---कारू अनादि जाइईे, प्रत्येक मिनिठाच्या हृश्टीनें भूत, 

बर्तमान व भविष्यकाल ठरवित्य जातो, काल नाहीं अतता संमब अगर 

परिस्थिती मुरलींच उत्पन्न होत नाहीं. यामुत् काछाछा सुस्वात-पढिली घटी- 

अशी कर्षाच नाश, कालछाछा आदे नाहीं व अंतही नाई, यामुकें काछ 

अनादि आह. ह 

काल अनादे मानल्यावर त्यांत राहणारे जीवही अनादिच भद्वित हैं 

उघड आंद, नवीन जीव उत्पन्न होत नाहॉत, 

जीव व॑ अजीवादि द्रब्यें व कालद्रव्य अशा सह। द्रव्यांच्या समृ- 
दायाच्या दृश्य स्वरूपाला जग असें क्षणतात, हैं जग या सहा द्वब्यांचें बनलेलें 

आईे; ब हीं द्रब्यें अनादि असल्यांन जगतूही अनादिच आंद, 

संसारी जीव अनादि कालागसून पाप-पृण्यान फल भोगीत भ्रमण 

करीत रादिला अहे, संसारी ज्ञीव एकबार बुद्ध होता व फिररूमस तो अश्युद्ध 
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जाला असे होतच नाहीं. मिध्यादर्शन नांबाज्ण कर्माच्या उदयासुक्के संसारी 
जीव आपसल्या आत्म्याच्या ख्या स्वरूपाला ओलछखूँच शकत नाही, आत्म्याच्या 

खत्या स्वरूपाची त्याल्य कल्पनाच येत नाहीं. यामुक्े खन्या सुखाची त्यात्य 
प्रा्तीच होत नाहीं, इंद्रियजनित सुख हैं खेर व शाश्वत सुख नव्हें, पुण्याहुन . 

मंबइस जातांना खंडाक्याजवत्ठीलू बनश्री पाहून होणारे सुख खरे सुख नाइीं. 

आगगाडी पांच सात मैल पुढें गेली कीं, तें सुख नाहीसें होतें, व अल्प 

काछ्च सुख मिव्ठाल्यावर त्या सुखामागून दुःख येतें, उत्तम गार्णे ऐकून 
कान तृप्त द्वोतात व मिशन्न खाऊन तोंड गोड दोतें, परंतु क्षणाघीत तें सुख 
नष्ट हतें, यामु> इंद्रियामार्फत मिलणारें सुख हें खरें सुख नसून तें दुःख- 

रूपी आहि. 

दर्शनमोइनीय व चारित्रमाइनीय असे मोइनीय कमाचें दोन भेद आंइत, 
तमेंच मिथ्यादशनाने (१) अग्रद्षित व (२) अधिगमज अंसे दोन भेद 
आदत, अग्रहित क्षणजे नेसार्गेक, दुसन्याच्या उपदेशाशिवाय अगर सांग्रण्या- 

शिवायही केवछ मिथ्यात्वकर्मांच्या उदयामुद्धे जीब-अजीवादि तत्वावर 

अद्भा न राहणें, 

अधिगमज द्वणजे दुसम्याच्या सांगण्याबरून व शिकवरणीमुकें जीवादि- 

तत्वावर श्रद्धा न ठेवर्णे, 

सम्यक्त्वेन ही युक्तस्थ ध्रुद॑ निर्वाणसंगसः । 
मिथ्याइशो 5स्य जीवस्य संसारे मब्लमर्ण सदा ॥ 

सारांश:--सम्यन्दष्टि जीवाछा निवांणपदप्राप्ति ही अवश्य होणारच 
च मिथ्याहष्टी जीव सदा सर्वकाल संसारंत श्रमण करीत राहणार, यासार्दी 

मिथ्यात्वाचा त्याग व सम्यक्तत्वाचा स्रीकार करवा; व जन्मजरादिकांच्या 

सोबीतून खुटका करून ध्यावी, 



११६ रत्नकरण्डकावकायचार 

अध्याय दुसरा. 

सम्यम्झ्ाानाचे स्वरूप: 

अन्यूनमनतिरिक्ते याथातथ्यं विना च विपरीतात् । 
निःसंदेह वेद यदाहुस्तज्ञ्ञानमागमिनः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयार्थः--( यत् ) जे ( अन्यूनं ) कमीपणार्चे नब्दे (अनतिरिक्तं) 
अधिकतेनें रहित ( विपरीतात् विना ) उल्टेपणानें रहित ( याथातथ्यं ) जे 

असेल तसे ( निःसंदेहं ) निःसंशय रीतेनें (वेद ) जाणतें (तत् ) त्याला 
( आंगमिनः ) शाल्नज्ञ ( ज्ञान ) ज्ञान असे ( आहु ) क्षणतात, 

भर्थ;--आगमार्ये पूर्णशान श्र॒तकेवडी व गणधघर ' देवांना असर्तें, 
न्यूनता, अधिकता, विपरीतता व संशय या चार दोषांनीं रहित असें जे शान 
तें सम्बग्शान होय, आत्मा अनंतशानस्वरूपी आहदे. असें असतां तो तखा 
नाहीं असें मानणे हैं मिथ्याशान होय, पुद्टछू रूप, रस, गेधादिकांनीं युक्त 
आह, असें मानण्णे झणजे ज्याचें जें स्वरूप भाहि त्यापेक्षां बात अधिक आए 
अरसे मानणेंद्दी मिथ्याशान दोय, 

दहाला पांचानें गुगिलें असतां पन्नास ही संख्या येते व तसें मानर्णे 

हैँ सम्पस्शान दोय, त्याएऐवजी द्वी संख्या ४८ भरते असे मानण्यानें न््यूनतचा 

दोष येतो, तो संख्या ५२ भरतें, अें मानण्यानें अधिकतेचा दोष यतो. 
पन्नासाच्या ऐवजी दहा अगर पांच समजण्यान बविपरीततेचा दोष येतो. तर्सेच 

हो संख्या पन्नास भरते, आहेचाब्ठीस भरते कीं बावन्न भरते असा संशय 

रण्यानें संशय दोष घडता, दहांला पांचानें गुणिल्ले तर पन्नास संख्या भरते 

असें निश्चयानें मानणें क्षणजेच सम्यग्शान होय, ज्याला संख्येची मोजणी 

करितां येत नाहीं त्यानें अशानानें बर लिट्िल्याप्रमाणें चुकीचा दिशोब करण्पाने 



अध्याय २ रा. श्श्छ 

सम्यस्ानाव्य बाघ येणार नाहीं. मात्र समजून उमजून व दैेतूपुरस्सर 

चुकीचा' हिशोब करणारा मिथ्याशानी होईल, यापुदें यावइलकूचा अधिक 
खुल्यता कला आंदे. विषय-प्रवेश करण्यास सुलम जाबें झ्षणून वरीक उदा- 

इरणे दिल आदेत. 

बर सम्यग्शानाचें स्वरूप-लक्षण- व त्याचा अर्थ दिला आंद, परंतु 

याहीपेक्षां थोडाछ अधिक खुलासा ह्ोणें जरूर आह, अंसे वाठल्याने तसा 

यथामति प्रयत्न केला आहि, 

सम्यग्शान क्षणजे सरब्ठ, खेरेंखुरें अगर वस्तुस्थितिनिदर्शक जे श्ञान- 

तें सम्पग्शान, जी वस्तु अगर जो पदार्थ जसा आह तशाच स्वरूपांत त्याला 

जाणणे, तो तसाच आंदे, अस समजणें, याला सम्यग्लान अंसे व्यावहारिक 

भारषेत क्षणतो; परंतु धर्मशाह्ञाच्या हशनें विचार करितां या शब्दाचा थोडासा 

निरावा अर्थ आह. 

चतुर्थ अगर चौथ्या गुणस्थानापासूतचें पुदील ज्ञान ई सम्यग्शान आंहि, 

त्यापू्वीच्या गुणस्थानाला मतिशान अगर श्रुतशान अस्से हाणतात, अशीद्दी 
परिस्थिती धक्य आंद्द कीं जेथें सम्यग्दशन व मिथ्यादर्शन यांचें मिश्रण 
असतें, तद्बत सम्यग्शान व मिथ्याश्ञान यांचेंद्दी मिश्रण शक्य आंदे, पं. 

दरवारीलाल यांनीं जैनधर्म मीमांसा भाग २ यांत पान २ वर खालील उदा- 
इरण देलें आहेः--कोणी एक गुहस्थ सम्यन्द्टी आंडे, परंतु दृष्टीमंदतेमुद्ठें वा 

पुन्या उजेडाच्या अभावामुद्ें तो दोरीछा साप असे दहणतो, अगर समजतो, 
दोरीछा साप समजणें व्यावह्दारिक इष्टया खोटें आह, परंतु घमदृष्टया तो 
सम्यग्शानीच आंदे, याप कारण अंसे कीं, अशा गैर-समजुतीमुद्ठें त्याचा जो 

कस्याणाचा मागे-चर्म-यांत बाघा येत नाही, अगर व्यामुद्ें धर्मशानी दोत नाही. 

वरील अगर अश्ाच तड्"ेंची गृढ़ उदाहरणें सोट्टन दिल्ली व इतिद्ास, 
भूंगोल, अर्थशाज्ञादि अनेक शास्त्रांचें ब विषयांचे सम्यग्डशीला अगर्दी थोडे- 
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सेंद्ी शान नाहीं, सम्यस्दष्टी त्या शाजांत अगर प्रिषयांत अशनी आदि, अमर 
त्या शास्राबदल व विषयाबदल त्याची मतें मलर्तीच आंइत तथापि त्यामुछे 

तो सम्यग्शानी नाहीं, असे द्ाणतां येषार नाई. 

असें कां ! असा प्रश्न साह॒जिकच उत्पन्न होइल, ज्या शानामुक्केः 
आत्म्याला सुखाचा छाम होणार आह व जें शान खय्या सुखाची प्राति करून 

देणार आहे, तेंच शान सम्यस्शान दोय. आपल्या शरीराच्या कुठल्या मार्गांत 
अन्नाशय आद्दे व फुफु्से कोठल्या भागांत अहित, याबदलूचें अशञान अनेक 

सम्यरशान्यांनाही आह, त्यामुक्ें त्यात मिथ्याशानी असे छाणतां येणार नाही; 

कारण शरीरशाख्राच्या अशानामुद्ें आत्म्याला चिरंतन सुख प्राप्ति करून दणरिें 

जें ज्ञान त्या ज्ञानांत कमीपणा अगर वैगुण्प येत नाही, शारीरिक, वैद्यक वैरें 

शास्ररावें ज्ञान असो वा नसो त्यामुछें घर्मानें ज्या शानाची आवश्यकता प्रति- 

पादिली आहि, त्यांत अशा इतर शाज्शानांचा समावश केलेला नाई, 

सर्वश अगर सर्वश्ता या शब्दाच्या अर्थाच्या व्यासिबदलद्दी असाच 

गैरसमज होण्याचा संभव आह, तथापि त्यावदलूची चचो प्रखुत अप्रस्वुत 

आहे; तथापि जरूर तेवढ़ा उल्लेख प्रसंगोपात् केला आह, 

तत्वाथंसूत्र अध्याय १ सूत्रसंख्या ९ मध्यें सम्पग्शानाचें स्वरूप क 
त्याचे भेद दिले आहत, ते (१) मतिज्ञान (२) श्रतशान (३) अवधिशान 

(४) मनः:पर्यायशान (५) केवरुशान, असे पांच प्रकारचे आहेत. 

(१) मतिशान--पांच इंद्रियें व मन यांच्या साहायानें दोणोरें शान. 

(२) श्तज्ञान-पंचेंद्रियं व मन झ्ामुक्ें झालेल्या मतिशानाचें व 
आपधिक स्पष्टतर होणारें ज्ञान, 

(३) अवधिज्ञान--पंचेंद्रियाच्या मदती शिवाय परंतु द्रव्य, क्षेत्र व 

काछादिकांच्या मयदित राहून ज्या पदार्थोना रूप आहे, त्थांचें एकदेश शान, 
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रूपयुक्त पदार्थाचें स्पूछ मानानें परंतु इंद्रियांचया मदतीशिवाय झाललें शान व 
द्रष्य, क्षेत्र इत्यादिमुले विविक्षित मर्यादेंत असलेडें शान, 

(४) मनःपयोय- पंचेंद्रियांच्या अगर दुसुच्यांच्या कोणत्याही मदती 
शिवाय इतरांच्या मनांतीछ अरूपी पदाथोचें विशेष ज्ञान, अवधिशानापेक्षां 

या शानांत रूपयुक्त पदार्था्चें विशेष शान होते, 

(५) केवलजशान---सर्व द्रव्य व॒त्यांचें पयोय यांचें सर्व प्रकारंच 
शान, यापैकी पहिल्या चार भेदाचे अनेक पोठ्मेद मानिले आहत, उदाह- 

रणार्थ मतिशानाचें ३३६ पोट्मेद मानिले आहदेत, 

मति व भ्रुतशान हें इंद्रिय व मन यांच्या साहाय्यानें होत असल्यानें 
त्यास परोक्षश्ञान व बाकीच्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान असे रइटलें आह, यासंबंधी 

अधिक माहितासार्ठी जिज्ञासूजीं तत्वा्थसूत्राचे अध्ययन करावें, 

सम्यग्शानाचे (१) प्रत्यक्ष व (२) परोक्ष असे द्वोन भेद-प्रकार 
मानिले आहत, या पोटमेदाचे अनेक पोटमेद आईत, यारंबेधीची अधिक 

चचा अस्थांनी दोईल, 
(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग (४) द्वब्या- 

न॒ुयोग अशा चार प्रकारच्या शाख्रांचें ज्ञान सम्पग्शान्यांत असते, महद्ापुराण, 

पह्मपुरण, महावीर चरितू, प्रद्यमम्नचरित् अशा प्रथांचा प्रथमानुयोगांत 

सम्रावेश दोतो, गोमटसार, त्रिलोकसार व आत्मानुशासनादि ग्रंथांचा समावेश 

करणानुयोगांत होतो, मूछाचार, अनगार-धर्मामृत, रत्नकरंड श्रावकाचार 
( समंतभद्रकृत ) अमितगति व वबधुनंदी-आावकाचारादि आचार-अंधथांचा 

समावश चरणानुयोगांत होतो, द्र॒व्यसंग्रह, पंचात्तिकाय, मोक्षश्ा् 

इत्यादिकांचा द्वव्यानुयोगांत समावेश हतो , 
आजच्या वैशानिक जगांत व युगांत या चारददी प्रकारण्या अनुयोगां- 

तील सर्वच लिखाबट तीर्थंकर प्रणीतच आई व ती लिखावठ शंका न पैतां 
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खशेच माना असा आग्रह धरणें हास्यास्यद होईंल, वाचकांच्या व भोत्यांच्या 

मनावर धमंतरत्वें बिंबापैण्याठाठी पुराणांचा हेतू आंदे व तर्ें प्रतिपादन 

करीत असतां जी इतर हकीगत सांगितदी जाते, तीहदी खरी सानणें या 
वैज्ञानिक काव्ठंत पटणार नाहीं, सारख्पानेंच त्याचा बोध ध्यावा. अससे 

झाल्यास तत्वावर भ्रद्धा ठेविी नाहीं असे क्षणतां येणार नाहीं. बुद्धिवान् 

लोक सार लक्षांत षेतील, पण तें सार अहण करितांना सांगितलेल्या कर्थेतील 

अक्षरन् अक्षर खरें मानण्यास ते तयार होणार नाश्त, 

१ प्रथमाजुयोगायें स्वरूप- 

प्रथमाजुयोगमथोखूयान चीरेते पुराणमपि पृण्यम् । 
बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥४३॥। 

अन्वयाथे:--( समीचोनः बोधः ) उम्यग्शान ( अर्थाख्याने ) धर्मादे 

चार पुरुषार्थवें ज्यांत निरूपण आह अशा ( चरितं ) चरित्राछा ( पुराणं ) 
पुराणाछ्ा ( अपि ) तले ( पुण्य ) पुण्यदायक व (बोधिसामधिनिधा्न ) 
रत्नत्रय आपि घर्मगुक्षध्यान यांचें माहरघर अशा ( प्रथमानुयोग ) प्रथमानु- 

योगशाज्ाल्य ( बोधति ) जाणत, 

अथे;--धर्म, अथ, काम व मोक्ष या पुरुषार्थचिं ज्यांत वर्णन आह; 
तसेंच ज्यांत एक अथवा अनेक चारही अरथ साध्य करणास्यांचें चरित्र- 

निषष्टिशलाका पुरुषांचें पुराण-दिल आदे, सम्यग्दशनादिक रत्नत्रय प्रासिचे 
मांगे ज्यांत दाखविल आहित, सम्यग्दशनादिक रत्नत्रयाचा लाम झालेल्यांचें 
ज्यांत वर्णन भांदे; अंसे जे गंध, त्या अंथांना-आगमानां-प्रथमानुयोगशास्त्र 

झणतात, 

खारांश:---ज्या अंधामध्ये धर्माच वर्णन दिलें आह, संसाराच्या 
फेन्यांतून मुक्त होण्याचा उपदेश केला आदे, एका पुरुषाचें चरित्र वर्णिलं आह, 
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अनेक-त्रिषाश्शिलाका पृरुषांचें-चरित्र वर्णिलें आह व ज्यांत चार आराघनांची 

पुदषाथोची प्राप्ति व पूतेता होण्याचा उपदेश केला आदि, अशा शाख्रांना 
प्रधमानुयोग झणतात 

या बरून अंते दिसेल कीं प्रथमानुयोगांत घर्म, अथे, काम व मोक्ष 
है पुरुषाथ कोणकोणत्या महात्म्यानीं मिठविलें, है कथारूपानें सांगितलेलें 

आदे. अशा कथांत गुणाल प्राघान्य देकन चरित्र रूपानें धमंतत्वें बिंदवि- 

ण्याचा व इतरांना सत्यवृत्त करण्याचा यशस्वी प्रयत्न झालेला असतो, 
सामान्य लोकांची धर्माभिरचि वाढविष्याचे प्रथमानुयोग है अमोघ साधन आहिे. 

करणानुयोगाचें स्वरुप. 

लोकालोकविभक्तेयुगपरिवृत्तेश्वतुगेर्तानां च । 
आदशेमिव तथामतिरवेति करणानुयोगं च ॥ ४४ ॥ 
अन्वयाथे:--( तथा ) त्याचप्रमाणें ( मतिः ) सम्यग्शान ( लोका- 

लोकविभक्ते; ) छोक व अलोक यांच्या भेदाल्य ( युगपरिवृत्ते: ) पट्कालांच्या 
परिवर्तनाला व ( चतु्गतीनां ) चार गतीना ( आदशे इब ) दर्षणाप्रमाणें 
स्पष्ट करणान्या ( करणानुयोगं ) करणानुयोग शास्त्रालछा ( अवैति ) जाएणर्ते, 

अथे;--छोक व अलोक यांचे विभाग, उर्त्सपरणी व अवसर्पिणी 
यांचें प्रयेकी सहाय काल व त्यांचे परिवतेन; देव-नरकादि चार गर्तीवें परि- 

अमण यांचें यथार्थ वर्णन ज्यांत आंह, त्या ग्रंथास करणानुयोग झणतात, 

आरशांत जसे आपले अगर इतर वस्तूंचें हुंबेहुब प्रतिबिंद दिसतें तसें लोक व 
अलोक यांच्या विभागाचें, उत्सपिणी 4 अवसर्थिणी काछाच्या परिबतंनावें, 
चार गतीज्या परिश्रमणार्चे प्रतिब्रब करणानुयोगांत पहवयास मिल्ठतें, षट« 

द्रव्य समुदायाछ्ा छोक ब आकाश द्रव्यच फक्त जेथें आंद त्याख अछोक असें 

झटरें आदे. पुथ्बो गोलाकार आंद को मनुष्याफार भाई, सूर्य चछ आह 
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कीं पृथ्वी चछ अगर अचल आहे, तारें व नक्षत्रे हीं शाश्वत आइत की अशा- 

श्रव आद्ेत इत्यादिकांबदइल आजच्या वैज्ञानिकांचीं म्ते जेनथर्म वाष्मयोत्रील 
बणनाहुन मित्र आहत, गणित शाखत्रावा या अंगांत समावेश दोतो. 

हे बरणानुयोगाे स्वरूप. 

गृहमेघ्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् । 
चरणानुयोगसमर्य सम्यश्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५ ॥ 

अन्वयार्थ:--( सम्पस्शानं ) सम्यस्शान ( गृहमेध्यनगाराणां ) गृइस्थ 

आणि मुर्नीच्या ( चारित्रोत्पत्तिदद्धिरक्षांगम् ) चारित्रांची उत्तत्ती, बुद्धि व 

रक्षण यांना कारणीमृत अशा ( चरणानुयोगे ) चरणानुयोग ( समये ) शाज्ाला 

( विजानाति ) जाणतें, 

अशै;--ज्या अंथामध्ये श्रावक, भाविका, मुनि व आर्जेका याँचें 
चरित्र-आचार-यांची उत्पत्ति, वुद्धि व त्याचें रक्षण यांचें वर्णन आई, अशा 

अंधांना चरणानुयोग शास्त्र क्षणतात्त, 

७ द्रव्याजुयोगाये स्वरूप- 

जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बंधमोश्नो च | 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥ 

अन्वयाथ--( द्रव्यानुयोगदीपः ) द्वव्यानुयोगरूपी दिवा ( जीबाजी- 
वसुतत्वे ) जीव व अजीब या ख़न््या तत्वांना ( पुण्यापुण्ये ) पुण्य व पापा 

(च) आणि ( बंधमोक्षो ) बंध व मोक्षाला ( श्रुतविद्यालोक ) मावश्रुत 
शानरूप प्रकाश जेणेंकरून आत्म्यांत उत्पन्न होइईल अशा रीतीनें ( आत- 

नुते ) विस्तार करतो, 

अथेः--्या ग्रंभांमध्यें जीव-अजीवादि तत्वांचें व पाप, पुण्य, बंध 
आपणि मोक्ष यांचें बणन केले आदे, त्या ग्रंधांना द्रव्यानुयोगशालत्र क्षणतात, 
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सारांश ४२ व्या छोकांत सम्यग्शानालें स्वरूप सांगितलें आहे, व पुढदील 

चार छोकांत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ब द्रध्यानुयोगार्जे 
स्वरूप सांगितलें, चारी प्रकारच्या शाज्ञांना जाणणारें जें ज्ञान, तें सम्यग्शान 

होय. 

या चार प्रकारचे शासत्र-शान-ग्रथ अस्तित्वांत कसे आले ? 

समवशरणांत तीर्थेकर प्रभू आपल्या दिव्य ध्वर्नीनीं उपदेश देत, तो 

घ्वनी, विशिष्ट अशा कोगणत्याहि भाषेंत नसे, सब चराचर प्राण्यांना उद्देशुन 

हा उपदेश असे, ती दिव्यघ्वनीच द्वादश अंगाचे व चारही अनुयोगांचें मूल- 
स्थान आहे, हा उपदेश लक्षांत ठवुन गणघरादिक मुनी द्वादश अंगाची 

रचना करितात, दिव्यध्वनीच गणधरांदिकांकड्रन झालेलें स्पष्टीकरण विचारांत 

घेऊन दुसरे आचार ग्रथरचना करितात, भशा ग्रंथांचे वर लिहिल्याप्रमार्णे 

चार विभाग पाडिले जातात, 
गणघरारि मुनीनी वर्णिलेले द्वादशांग ग्रेथ आज उपलब्ध नाईत्ति, 

ते नष्ट झाले, त्यांचा पुनरुद्धार करण्याकरितां व ते नष्ट झाल्यावर जे म्रंथ 

निरनिराब्या आचार्योर्नी लिहिले दोत, त्यांत दिसणारा गैरमेछ दुरुस्त कर- 
ण्याकरितां त्या त्या वेल्च्या घर्मश व नामवंत आचार्योच्या समिति-कमिटी- 
नेमिल्या जात व ससंबद्ध ग्रंथरचना होई, हि 

आज अधिकांत अधिक जुना घमंग्रेथ सुमोरें २००० तें २१०० 
वर्षोपूर्वी स्वलेला मिल्ठतो, भगवान महावीरांनीं आपल्या दिव्यध्वनीनें दिलेल्या 
उपदेशार्चे श्रीमोतम गणघरांनी विवेचन केलेछा गथ आज उपलब्ध नाई. 
त्या कालाचे ग्रंथ नष्ट झाल्यानंतर अगर तो उपदेश स्मृर्तीतून ग्रेल्यानंतर 

ज्या समिती नेमल्या गेल्या त्याचें फछ आजसचे ग्रेथ आइत, 

या चारदी प्रकारचया अनुयोगांज्या अभ्यासाच्या फलाचें सार क्षणजे 

आपण आपश्या आत्म्वाा परमात्मा अरे समजावें असा आहे. ज्याल 
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आपल्या आत्म्याल्या परमात्मपदग्राप्ति करूत देण्याची ब आत्म्याचें खरें 

स्वरूप समजून पण्याची इच्छा भांह, त्याल्ा या चारही अनुयोगांच्या 

अंधांचें जिशासापूर्वक व मर्म समजून घेऊन अम्यात करण्याची जरूरी 

आदे, अशा अभ्यासामुद्ठें त्याला आपस्या आत्य्याचें खरें स्वरूप काय आई 
व त्याढा परमात्मपदास पोद्दोंचविण्यास कोणकोणच्या उपायांची योजना 

करणें जरूर आदे, यारचें सम्यग्शान होइल, 

समयसार/मरध्यं ध्वर्टठ आहे कीं--- 

जो द्वि सुदेणाभिगच्छन्दि अप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । 
ते सुदकेवकिमिसिणों भर्णति छोगप्पदीवयरा ॥ ९ ॥ 

भावाथे; -- आपल्या आत्म्यासमोवर्ती गगद्ेषादे कर्मायें जें किन 

पचिकटकेलें असर्त तें द्वादशांग वाणीच्या अभ्यासामुकछें घुबुन जाऊन आएप्मा 
शुद्ध स्वरूपांत-मूल स्वरूपांत-दिसूं छागता, कपटभाव सोड़न, मी परमात्मा 
आह अंसें समजन घेण्यास सबप्रकारें मदत्त द्वादशांग वाणीच्या अम्यासा- 

नेंच होतो, 

स्वेश व केवलज्ञानी या दाब्दांच्या अर्थांबददल भाविकपणाची जी कल्पना 

आह, त्या अधीने है शब्द उपयोगांत आगेले नसाबत, हिटकर या नांवाचा 
मनुष्य जममनीत जन्म[स येईक व तो हल्लीचें महायुद्ध अमूक तारखंस पुकारील 
इत्यादि इत्यादिकांचें ज्ञान तीर्थकरप्रभू व सवश यांना होतें, असे भाविक- 
पणाने मानणारें मानोत !! 

शान व छानाचे भेद. 
आध्यात्मिक व वेशानिक-आधिभौतिक अ्से शानाें दोन भेद सानिले 

आदत, या भेदानांच कोणी विद्या व अविद्या असेंह्दी क्णतात, 
अबिद्या क्षणजे कुविद्याज्ान असे झणणारे कांहीं सनातनी आहत, घमम शिक्षण- 
आध्यात्मिक शिक्षणावर सनातनी जोर देतात व क्वचित प्रसंगीं वैज्ञनिक 
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ज्ञानाची व युसंस्कायवी जोड असाबी, अर्से नाइल्बजानें क्षणतात, संसार 

चक्राची ज्जी व पुरुष ही जी दोन चारके आदित व तीं दोन्दी चांगंढीं 
अस्ल्याखेरीज सुखाचा संसार द्वोत नाही, कोणतेंही कर्म चांगलें दोण्पास 

दोन््दी हाताची जरूरी आदे, तद्॒तच आध्यात्मिक व वैशानिक या दोन््दी 
अ्रकारच्या शञानाची जरूरी आह, 

अध्यात्मविद्विल्च आपधपिभौतिक व विज्ञान विद्वेला भीतिक विद्या 
असेंईीं क्षटले जात आहे, श्ञानाच्या या दोन््दी प्रकारचा सुखद संयोग होणें 

जरूर आह, एक दुसय्यांवाचून पंगू आहे, शरीराछा दोन पायाची, दोन 
हाताची व दोन डोब्याची जरूरी आंदे, तद्बत शानाची पूर्तता होण्यास या 
दोन्ददी प्रकारच्या ज्ञानाची जरूरी आई, एके ठिकार्णी म्हृटर्ले आंदे को, 

विद्यां च अविद्यांच यस्तद्वेद् उभय सद्द । 

विद्या मृत्युं तीत्वों विद्यया3सूत्तमशुते ॥ 
सारांशः--भोतिक व वेशानिक ज्ञानाच्या जोराबर आपण हा मृत्यु- 

लोक तरतो, ससारांतीलू दुःखें निबारण करितो, रोग परिहार करितो, अर्थ- 

शाजत्र समजतो, आधिभोतिक अगर आध्यात्मिक ज्ञानाच्या साह्दाय्यानें अम- 

रत्व- मोक्षपद्-मिल्ठतें, 

पाश्रिमात्य लोकांची सारी मिस्त वेशानिकशानवुद्धिकडे आह. अध्यात्म 

पिद्येकड त्यांचे असार्वे तितकें लक्ष नाहों; यामुद्ेंच इल्लीं सारखीं युद्धें 
वारंबार उत्पन्न होत आहेत, सारांश या दोन्न्ही प्रकारच्या ज्ञानाच्या सुखद 

संयोगाची राष्ट्रोडारसाठीं व आत्मोद्धारासाठीं जरूरी आदे, एक शान 
दुसम्या ज्ञानाज्या अभाषीं पंग्रु आई. आपल्या पूर्वाचायापकी अनेकांर्नी 

चैद्यक, गणित, अधेशाज्ज, राजनीति, पशुरोगचिकित्स!, ज्योतिष, वनस्पतिघर्म 
व शिल्प इत्यादि अनक विषयावर आजच्या विद्वानांनाही मान्य असे ग्रंथ 

बैडिहिले अद्दित, द्वी अविद्या आदे व यांचा विचारदी अस्पुश्य आदे अत 
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स्पॉर्नी मानिलें नाहीं; कारणें उघड आहत ब तीं हीं कीं, मनुष्य व इतर 

शिणिसात्रांच्या सुखासाठी, अम्युदयासाठी व उत्कर्ष शत्यादिसाठी यथाशक्ति 
च अविश्रांत क्षट्ण, हा धर्म आहि, 

विधा व अविदया. 
“सा विद्या या विमुक्तये ' असे एक वचन आह, मुनि छोकांच्या उप- 

देशाच्या वेढ्ठीं इंग्रजी शिकू नका अगर घमशास्राच्या अभ्यासाशिवाय इतर 

अभ्यास अगर विद्या, ही अविद्या आह, अंसे सतत सांगण्यांत येते, या बच- 

नांतील ' बिमुक्तये ” या शब्दाचा बोध न झास्यानें मुनीजनांनीं मनमानेर तो 
अथ सांगावा व अंधमक्तांनीं तो ऐकावा, असा परिपाठय होऊन बसला 
आदे. * गांधी विचार-दोइन ? या पुस्तकांत पान १७२ बर या बचनाच्या 
अर्थाच्ता विचार करितांना जी विचारसरणी अवर्लबिली आह, तिचा परिचय 
करून दिल्यानें विद्या व अविद्या क्षणजे काय ! याचा बोध द्योण्यास मदत 
दोइंल अशी भाशा आंदे, त्यांत लिहिलें आंदे कीं “ जी चित्ताची शुद्धि 
करीत नाई, जी मनाछा आगणि इंद्रियांगनः वश ठेवण्याल्या शिकवीत नाई, 

जिच्या योगें निमंयपणा आगे स्त्रावलंबन उम्रन्न होत नाहीं, जी निर्वाहाने 
साधन दाखवीत नाई, आगि गुलाममिरीतून ( मग ती मानसिक असो वा 
इतर प्रकारची असो ) सुटण्यादी आभि मुक्त राहण्याची तब्ठमछ व शाक्ति 
उत्पन्न करीत नाई, अशा विद्येत कितीदि माहितीचा खजिना, तार्किक कुश- 
छता आणि भाषा-पांडित्य भरलेढें असले तरी ती विद्या नव्दे अगर असली 
तरी ती अपुरी विद्या आहे, ?! 

या बरून विद्या, शान अगर सम्यग्शान यांत कोणकोणत्या गोर्शचा 
समावेश केल्य जातो, याची स्थूल मानानें तशे कल्पना यईल, आमचे मुनि 
व उपंदेशक गुलामगिर्रीतून मुक्त होण्याचा उपदेश तर कर्रतच नाहेत उलट 
मानसिक गुलमगिरीचा लाखकदंड माने मोती व मनावर, इतका आवकून 
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चरितात कीं विद्या या शब्दाचा व्यापक अथ करणास्यास घड खा सोच्छास 

करे अवघड होऊन जातें, मग आपल विचार बोदन दाखविश्यांस साध 
सी कोदून !! 

चारी अनुयोगाच्या शानामुक्ठें मनुष्यप्राण्यछा मक्तीचा मार्य दिसेल 

व॑ मक्तीचा मार्ग चाद लागण्यापूर्ती तो सम्यग्द्शनी झाछा अरुस्यानें निर्मय 
असतो, उत्कृष्ट संसार करिता, आपला, आपस्या दशाचा व आपल्या धर्मानां 

उद्धार कसा द्ोईल, यांचें ज्ञान तें सम्यग्शान, तीच खरी विद्या, केवल 

संसाराकड पाठ फिरविण्यास सांगणरे तेंच खरें ज्ञान व तीच खरी विद्या, 
असा, शान आणि विद्या याचा अर्थ करण योग्य नाहै, 

अध्याय ३ रा. 

चारित्र कां घारण करावें ? 

मोह॒तिमिरापहरणे दशनलाभादवाप्तसंज्ञानः 
रागइपनिवृच्ये चरण प्रतिपद्यत साधु; ॥४७॥ 
अन्वयाथेः--( मोहतिमिरापहरणें ) दर्शनमेहरूपी अंधःकाराचा नाश 

झाल्य असतां (दशनलाभादवातसंज्ञान: ) सम्बग्दशनाच्या छाभामुक्रे प्रात 
झाललें आह, सम्पग्शान ज्याला असा (साथुः ) भव्यपुरुष ( रागड्वेषनिवुत्ये ) 

रागद्वेषांची निवात्ति होप्यासाठी ( चरण ) चारित्राल्य ( प्रतिपद्यते ) स्वीकार 
करतो, 

अधे*--अंधकार अगर वादर नाहतें झाल्यानंतर ज्याप्रमाणें प्रकाश 
व ऊन हैं दोन्ही अनुभवावयास मिल्ठतात, ध्याचप्रमाण दशेन मोहनीय 
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कर्मांचा-मिथ्यात्वावा उपशम-क्षय अथवा क्षयोपशम झाल्याने सम्यद्रशंन अं 

सम्यर्शान हैं एकदम उत्पन्न होतात, या दोहोंचा लाभ झाश्यानें रागद्रंघांदिक 
घह्टिपूँचा नाश करण्यासाी भव्य जीव सम्यग्चारित्राचें अवलंबन करतो. 
सम्यद्वशन व सम्यरशान हैं एकदम उत्पन्न होतात, यामुछें कित्येक आचा- 

यानी धर्म रत्नत्रयमय न मानतां सम्यद्गशन व चारित्र हैं दोन मिकुन 

मुक्तीना वा सुखाचा मार्ग आई असे मानिले आह, 

अनादि कालापासून दर्शन मोहनीयकमोनें-मिथ्यात्वानें जीवाछा संसा- 

रांत गुरफदन टाकिलें आह, संसार-चक्राच्या भोवन्यांतून त्याची सटका होत 

नाहीं, परंतु मिथ्यात्वाचा उपशम, क्षय वा क्षयोपशम झाल्य कीं सम्यग्द्शनाची 

प्राप्ति होतें, सम्यरदशनाच्या हातांत हात घालून अगर त्याच्या पाठोपाठ 

सम्यर्शान येते, सम्यग्शानप्राप्तिमुछ्ें खरें, कल्याणकारी व दुःखकारी काय 
आदि याचें ज्ञान जीवाला होते, राग हणजे कोणत्याहि इष्ट पदाथांबद्दल 
लोभ, प्रेम वा अनुराग आएे द्वेष ह्णजे कोणत्याहि अनिष्ट पदाथांबहल बैर 
ब अप्रीति होय, छोभ व मोहादि षड्रिपूंचा त्याग केल्याशिवाय खप्या ब 
चिरतन आत्मिक सुखाचा लाभ होणार नाई, हूँ त्याला कछून चुकतें, राग- 

द्वेषादि षड्रिपूंचा नाश करण्यासाठीं तो जीव चारिन््याचा आश्रय करितो, 
सारित्रवान होण्याच्या मार्गोछा लागतो, 

आचार वा चारित्र ह्णज संयम, मन, बचन व शरीर याची अश्ुभ- 

कृत्याकड़े जी प्रवात्ते होते, त्या प्रवुत्तिता आद्य घालणें याल्ा संयम दणतात, 

मन ताब्यांत -ठेवणें; सदाचार प्रवृत्त बनर्ण झणजेच संयम. चारित्राच्या या 
अध्यायांत मन ताब्यांत ठेवण्याचे निरानिरा्ठे उपाय सांगितलेल आद्वित व त्या 

प्रमाणें घडणान्या वर्तनाला आचार वा चारित््य असें झटलें आहे., 

ल्लेकाचार व धम्माचार अंस आचाराचें दोन मुख्य भेद अहित, 
छोकाचार परिवतनक्षम आदे, धर्माचार तसा नाहीं; छोकाचार परिवर्तनक्षम 



अध्याय ३ रा. - श्र 

असल्यानें हा आज्ार निरनिराव्या ठिकार्णी निरनिराब्या स्वरूपांव दिसतो. 
स्येकाचारालाच अनेकबेत्यं धर्म अंस चुकीनें समजछें जातें. छोकाचार हा 
परिवर्तेनशील वा परिवतनक्षम आंह अंसे जेब्हां समजलें जातें तेब्हां ते घर्मा- 
चाराल्म विरोधी असतां कामा नये, तसें न होईल तर छोकाचाराज्या आढ 
दड्न घमांचाराला धाब्यावर बसविण्याचा अश्टाष्य प्रयत्न होणारत्र नाई 
अंसे नाहीं. खांवे, प्यावें व चेन करावी, देह एकवार जलूला झ्णजे संपडें, 
पुनर्भन्म नाईीं, पाप व पुण्य नादीं, असे मानून चैन करण्याचा आचार हा 

परिवर्तनशील छोकाचारांत येणार नाई, 

मात्र प्रत्येक लोकाचार हवा धर्माचा पूरक आहे, अज्यी वुथा समजृत 

करून घेतल््यानें छोकाचाराचे पक्ीकड़े जाऊन धर्माचाराच्या दारांत जाण्या- 

पूर्वीच आपली सर्व-शक्ति खर्च व्हावयाची. 

विश्वधर्म व व्यवह्दर-घर्म असे धर्माचे दोन भेद पाडिल जातात, 
धर्मांचार व लोकाचार हे व्यवद्ारधमांचे दोन भेद होत; व यापैकीं 
लोकाचार हा परिवर्तनशील आहे, मन, वचन व गरीर यांत्या अशुभ हृत्या- 
कड़े होगाय्या प्रवृत्तीला आब्ठा घालणे हा घर्माचार आई, अणुवतादिकांचें 

पालन यांचा समावेश घम्मांचारांत होतो, झचिभूतता इत्यादिकांचा समावेश 

व्यवह् रधमोत होतो. 

रागद्वेषादिकांच्या नाशांत चारित्राचा जन्म. 

रागद्वेषनिवृत्तेहटिसादिनिवतेना कृता भवति। 
अनपेक्षिताथवरतत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन ॥॥४८॥ 

अन्वयार्थे: -रागद्वेषांची निवृत्ती झाडी असतां ( हिंसादिनिवर्तना ) 
हिंसादिक पांच पापांची निवुत्ति (कृता ) केल्यासारखी (भवति ) होते. 

(अनपेक्षितार्थवृत्ति:) ज्याह्य कोणत्याद्दी फलाची इच्छा नाहीं असा (कःपुरुष:) 
कोणता पुरुष ( ह॒पतीन् ) राजाची (सेबते ) सेवा करील १ 

4 
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अथेः--सत्ता, संपत्ति व कीर्ति इत्यादिकांबदलू ज्याला अपेक्षा नाहीं, 

तो राजेलोकांची नोकरी व सेवा कशाला करील ! त्याचप्रमाणें षड्रिपूंचा 
क्षयोपशम झाल्यावर तो हिंसादिक पापकर्मे करण्यास उद्यक्त कां होईल! 
होणार नाई, हिंसादिक पांच पापांचें मूठ कारण शगद्वेषादे षड्रिपूंच्या 
अस्तित्वांत आह, तें कारण नष्ट झांले कीं, हिंसादि पातकें घडणार नाहीत, 

रागद्वेषादि पड़रिपू व हिंसादि पांच पातकें यांदा हा कार्यकारणभाव संबंध 

आहि, ते परस्परावलंबी आदत, रागद्वेषाद पड़॒रिपूर्चे अस्तित्व ज्या प्रमाणांत 
कमी कमी होत जाईरू त्या प्रमाणांत हिंसादि पांच पातकांचेंही प्रमाण 

कमी कभी होत जाईल, 

“ अहिंसा परमो धर्मे:' क्षणजे टिसा न करणे ह्वाच सर्वभ्रष्ठ धर्म 

आई. रागद्वेषादि षर्ड्रिपूपासून जितकें जितकें दूर राइतां येईल व्या त्या 
प्रमाणांत अ्सादि पांच पातकेंद्ी कभी कमी होत जातील, या पांच पातकांचा 

,अन्योन्य संबंध कसा आदि, हें समजुन घेतसल्यास यापिकी अहिंसा धर्मच भ्रेष्ठ- 
धर्म कां ! याचीद्दी कल्पना येप्यास मदत होईल. दिंसा या शब्दाची व्याख्या 
काय ! याचे यासारठी प्रथम शान झाल पाहिजे, केवछ प्राणिमात्रांचा वध 

एबढाच अथ हिंसा या शब्दाचा नाहीं. एखाद्यावें मन दुखेल असे कृत्य 

कश्यास ते ऊृत्यही हिंसा या सदराखाली येत॑, आपण ज्या वेढों एखायाबर 

रागावतो त्यावेवी त्थाचे मन दुखबिलें जाते, एखाद्याचा ऐवज चोरतो, तेब्हां 

आपला एज गेल्याबदल त्याला दुःख द्वोतें व त्या दुःखालछा चोशीमुल्ें आप- 
णच कारणीभूत दोतो, जेब्हां दुसस्याच्या स्रीचा अभिलाष घरितो तब्हांही 

तिच्या नवन्यात्य अगर आसप्तेष्ठांना दुःख होते व यात्य कारण ती खस्री नसून 

आपला अभिलाषच कारणीमृत अहि, घनदौलत मित्रविलो, परिग्रह वाढविरा 
की प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष इतराच्या घनांच दरणच करावें छागतें, या अपहारा- 

मुछे त्याला दु:ख द्ोतें, हु 
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बर जी चर्चा केली आह, तीवरूम असे दिसून येईल की हिंसादिं 
पाँच पातकांतीछ शेवटच्या चार पातकांपैकीं कोणवेददी पातंक घड़लें तरी 
हिंसेचे पांतक घडतच अस्त, या दृष्टिनं. विचार केल्थांस अहिंसा धर्मंच सर्व- 

अ्रष्ठ धर्म आंदे, असे दिखुन येइल, 

मग इतर अणुब्रतादिकांची जरूरी ती कां ! आचाये पद्मनंदि यांच्या 
आवकाचारांत याया खुलासा भिछंतो,--- 

यतीनां श्रावकाणां व ब्रतानि सकलान्यपि । 
एकाउहिंसाप्रसिध्यर्थ कथितानि जिनेश्वरेः ॥ ४० ॥ 

सारांशः--केवकछ अ्दिंसा धर्मोच्या सिद्धिसाठी इतर ब्रतें पाछाबीत 

असे जिनप्रभूंनी सांगितर्ले आह, उदाहरणार्थ शक्तिवर्धक औषधांत छोह 
अधिक प्रमाणांत असंते व त्याला पूरक इतरही द्रब्यें असतात, अशा औष- 

बाला कित्येक वेव्य॑ं एकच नांव अतते व कित्येक वेव्झां संभिश्र नांव भसतें; 

मात्र संभिश्न नांवाचा हेतु मुख्य औषधी द्रब्याला प्राधान्य देण्यासार्टीच असतो, 

तदतच अहिंसा धर्माबरोबरच सत्यादि धर्माचा उछिख येतो, आचार्य पद्मन॑दों 
यांनीं दिलेले उदाहरण विचाराई आहे. द्वारांतीछ प्रत्येक फूछ सुंदर व सुमेघ- 

युक्त अठते, त्थांचा सुमनोह्ार बनवितांना दोरौया आश्रय ध्यावा लगतो, 

हार बनविण्यास जशी दोरी तद्धतव अहिंसा धर्माच्या आधाराबिना हतरांची 

अवस्था, अ्दिसाधर्माशिवाय इतर धर्म खुदून दिसत नाहींत, 

्चिजिडिजलजजिलजिड ल जज जी ल् जज 

चारित्रा्च लक्षण. 

हिंसानृतचोर्ये भ्यो मेथुनसेवापरिग्रह्मभ्यां च । 
पापग्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्वस्य चाखिम् ॥४९॥ 
अन्वयाथेः--( पापप्रणालिकाम्यो ) पापाच्या नलिकेप्रमा्णे असणास्या 

अथोत् पापाश्रवास कारणीमृत अशा ( हिसानुत्यचोर्येम्यों ) हिंसा, असत्त्य 

आधणि चोरीपासूत (च ) तसेंच ( मेथुनसेवापरिग्रह्ाभ्यां ) कुशोल व परिग्रहाय- 
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पायुन ( विरत: ) विरक्त होणें ईं (संशस्य ) सूज्ञ पुझेषाचें ( चारित्रम् ) 
चारित्र ( अस्ति ) दोय. 

अथेः--हिंसा, अस्त्य, चोरी, कुशीछ-मैथुन सेवन व पारिग्रह हीं 

पाषांचीं-अशुमाश्रवांचीं-कारणें आदहित, या पांचद्दी पापांचा एकदेश-अंशतः 
वां सर्वथा त्याग करणण्पानें सम्यग्चारित्राची प्राप्ति होते, झ्षणजे या पातकांच्या 
त्यागाला सम्यग्चारित्र अत झटलें आहे, हिंलादिक कृत्यामुत्दे पातक पडेते 

झणुन हिंसादिक पांच कृत्यांनां गठाराची उपमा दिली आदे, गयारांतून जशी 

घाण वाहत जाते व येते, त्याचप्रमाणें हिंखादि पांच पातकामुक्ठें पाप जडतें, 

या पांच पातकांबदइल वैदिक धर्मीतोल विचारांची ओल्ल करून 

दिल्यास कोणी कोणाची नकल केली आह हें पहावयास मिछेल, अगर 
दोन विचारी लोकांच्या विचारांत साम्य नेहमींच कसे आढकून येतें हैँ तरी 

ककेल, वैदिक धर्मात पातेजल योगशास्त्राला मानाचें स्थान आहे, 
पातंजल मुनीनें दवा ग्रथ छिह्विला असल्यानें त्याछा पातंजल योगशासत्र असें 

झटलें आह. या अंथांत चित्तवृत्ति निरोध झणज योग अशी योगाची व्याख्या 

केली आहे, लित्तवृत्तीचा निरोध-मन एका विषयाचर स्थिर करणें-हें पाते- 
नल योगशास््राचे ध्येय आहे, (१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम 

(५) प्रत्याहार, ही योगाचीं पांच बहिरंग साधनें व (१) धारणा (२) ध्यान 

(३) समाधि अर्शी तीन अतरंग मिद्वून योगाचीं आठ अंगें सांगितलीं 
आह्दित, यामुद्ें. त्रिषिष तापानें तापलेला ( जन्म, जरा व मृत्यु हें निबिध 

ताप ) जीव संसास्चक्रांतून सुटतो, व तो कैबल्यपद गांठतो, या कैबल्य- 

पदालाच जैनघम परमेष्टीपद-मोक्ष-अर्से क्मणतो, 
यमनियमादे हीं योगार्चीं पांच बहिरंग साधनें सांगितर्ली आहत, 

त्याचा थोडासा अधिक खुलासा केल्यास जैनघर्मातील पांच पातकांशीं त्यांचा 

संबंध कसा आदे, है अधिक खुलाशानें कछून येइल; कारण बरील नांवावरून 
पूर्ण बोध होत नाहीं, 



अध्याय ३ श,. श्ड्ई 

यमः--(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रझचर्य व 
(५) अपरिग्रह हँ पांच यम होत, असे पातंजल योगशाज्न्रांत सांग्ितर्लें आहे. 
या पांच पातकांचा उलछेख वरीरू छोकांत आचार्य समंतभद्र यानी केलाच 
आह. 

नियम:--(१) शौच, (२) संतोष, (३) तप, (४) स्वाध्याय व 
(५) इंश्वरप्राणेधान याही गुणांचा आवकाचाराच्या निरनिराब्या अंगांत 
समावेश झाला आहे. 

बर योगाचे जे आठ गुण सांगितले अह्वित, ल्यांच्या पालनानें चित्त 

वुत्तीचा निरोध होतो, चित्ताची व मनाची एकाग्रता झ्ाली कीं, त्रिविध 

संसार-तापांतून जीव मुक्त द्ोतो, संसाराच्या फेन्यांतून सुव्का द्ोणें याछाच 

मोक्ष किंवा मुक्ति अंसे जैनघमानें मानिलें आह. सामायिक, सछेखना-समाधि 
ही एकाग्रचित्त शोष्या्ी साधने सांगितर्ली आहेत, या तीन अंतरंग साधना- 

शिवाय दिंसादि पांच पातकांचाहि त्याग मुक्तिसार्टीच सांगितढा आह, फरक 
असेल तर तो अनुक्रम नंबर देण्यांत व त्या गुणांची चर्चा निरनिरात्य्या 
प्रकरणांत करण्यांत आह, अर्थात् हा फरक विषयाब्या मांडणीवर व अंथ- 
काराच्या आवडीनिवडीवर आहे, 

मनु अ, १० को. ६३ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शीचमिंद्रियनिप्रह: । 
एस सामासिक धर्म चातुवर्ण्ये$अवीन्मनुः ॥ 

याशवल्क्प--- 

भट्िंसा सत्यमस्तेयं शोचर्मिद्नियनिग्रहः । 
दान दया दमः शान्ति: सर्वेषां ध्मंसाधनसर् ॥ 

पं, आशाघरांच्या सामारघमोम्रतांत जब॒ब्ठ जबठ वरील प्रकारचाच 
उपदेश आढव्ठतो, आचार्य समंतभद्र यांची विधयांची मांडणी अधिक सुबोध, 

शात्लीय व पद्धतशीर असल्यानें त्यानीं अहिंसा, रुत्य, अल्तेयादिक पांच 
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अगुवतांनां स्वतंत्र कल्पून त्यांचें विवेचन केले आह, दान कगेरे संबंधी स्वतंत्र 

विसार केला आदे, वरीऊ दोन वैदिक घर्मववनांत भेसक्ट दिसत असली तरी 
घुर्माच्या या सर्व प्रकारया समावेश जैनघर्मात केडा आदे, मनु 4 याशवस्क्य 

यांचा काल विचारांत घेऊेन कोणी कोणाची नकल केली हें ठरवावें अगर 

विचारी छोकां्चे विचार प्रायः सर्वत्र सारखेच असतात, अर्से मानिल्यातही 
हरकत नाहीं. 

गांधी दोहन विचार--पान ६।७।८ वराल विचारांवा सार- 
(१) अद्दिसा दी ममाची वृत्ति आद्दे, ज्या वुत्तीत कोठेंद्ी द्वेषाचा गंध युद्धां 
अरुणार नाहीं ती अहिंसा (२) अह्िसेची सिद्धी झाल्याखेरीज सत्याची 
सिद्धी होणें अशक्य, (३) पूर्ण सत्य व पूर्ण अहिंसा यांत फरक नाई. (४) 
सत्य व अहिंसा हैं| नाण्याच्या दोन बाजूप्रमाणें एकाच सनातन वस्वृच्या दोन 

बाज जात, (५) प्रेमायें झुद्ध स्वरूप झणजे अहिंसा, (६) अिसेत तीज 
कार्यसाघक शक्ति आई, अहिसेच्या सान्निध्यांत सबब बेर शमून जातें, 
अहिंतेची सिद्धी प्रथम व नंतर सत्याची सिद्धी, पंचाणुश्रतांतही अद्िंसेला प्रथम 

वे सत्याला द्वितीय स्थान दिले भाहे, 

(मराठी भारषेतील वेद अशी शानेश्वरीची ख्याति आहे.) शानेश्वरीच्या 

तेरब्या अध्यायांत शानाचीं लक्षणें बच्याव विस्तारानें दिलीं आहित, 

त्यांत अहिसेला प्रमुख स्थान दिलें आई, मन, वचन, काय, हस्त, पाद, 

चक्षु इत्यादि कोणत्याही इंद्रियानें दुरुष्यात्य दु:ख न देणें अशी 

अहिंसेची व्याप्ति शानेश्वरॉव केली आदे, जेनधर्मोल्या दी ब्याप्ति मान्यच 
अहि, अव्यभिचारी भक्ति असे शानाचें दुसरे स्वरूप झानेश्वरानें सांगितलें 
आह, अशी अब्याभिचारी भक्ति झ्षणजेच सम्यस्दर्शन, अह्िंसेबदल शानेश्वर 
इणतात कीं;--- 

जगाशजिया सुख्येदेशे । शरीरवाचामानसे ॥ 
रहाटणे ते अदविंसा ।|रूपजाणा ॥ ११४ # 
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अखिल जगाच्या सुखासाठीं हिंसा करूं नका अरे क्षणण्याचा मतिताथ 

आहे. याशिवाय अभय, दान, तप, दया, सौजन्य, तेज, क्षमा, घति, शौच, 

परोपकार इत्यादि सद्र॒णांची शानामध्यें गणना केली आइहदे. यावरून वरील 
गुण ज्याच्या अंगी आदत तो ख़रा ज्ञानी असे शानेश्वरांचें मत आई. या 

उलट अज्ञान किंवा असुर प्रकृतिचीं जी लक्षणें झानेश्वरंंनीं सांगितर्ली भाहत.. 

त्यांत (१) मानित्व-मानसन्मानाची अपेक्षा (२) दांभित्व-स्वस्वुति-दांभिक-, 
पणा (३) अक्षांति-स्तुतीनें फुषणारा (४) अशौच-सत्कमंह्ीन (५) भरहकार 
(६) जन्मजरादिकांचें आ भाव-त्रिविध तापांचा विचार न करितां संसारांत 

स्ममाण द्ोणें (७) आसक्ति (८) दंभ (९) दर्ष (१०) अभिमान (११) 
क्रोध (१२) पोरुष्य-निष्ठुरता-इल्यादि-कामक्राधादि षड्रिपू व आठ प्रकारचे 
मंद यांचा शानेश्वरीत दुग्गयुणांत समावेश झाला आह. शिवाय मद-गर्ब 

ग्रांची संख्या आठच आधे अछेंही नाहीं. यावरून आठरा दोष व आठ गये 

है ज्याच्या अंगी आहत त्याला असुर प्रकृतीचा असें शानेश्वर क्षणतात, 

शानेश्वरानें जीं स्फुट प्ये केलीं अह्वित, त्गंतरील ' आंधरढा ! या स्फुट 

विषयांवरील पद खालीं दिलें आहत, 

पूर्वजन्सी पाप केछे ते हैं बहुत विस्तारले । 

विषयसुख नाशिवंत सेविता ठिमिर कोंदर्के ॥ 

चौन््यांशीं रूक्ष योनी फिरतां दुःख भोगिरे । 
ज्ानरृष्टी दवारपछी दोन््दी नेत्र आधे ॥ 

जान व अज्ञान यांचा सार या पद्मांत आला आह, जैनघम्मं तरी 

याशिवाय दुसरें तें काय क्षणतों ! 

ह्टोक संख्या ४९ मध्य ० इतरनत्र आचाय समंतभद्र अईसाबताछा 

प्रथम स्थान देत आले असले तरी अहिंसावतालाच इतरांनीं श्राधान्य दिलेलें 

आहे, असे मात्र नाहीं, 
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पद्मनंदी आचाय छोक संख्या ३९ म्यें लिट्षितात कीं:--- 
सर्वे जीवा दयाधारा गुणाविष्ठान्ति मालुषे । 
सूत्रधाराः प्रसूनानां हाराणां च सरा इत ॥ ३९॥ ' 

सारांश:--ज्याप्रमाणें फुलांच्या हारांती७ फुलें त्यांगा एकत्रित 

करणाय्या दोरीज्या आधाराबर असतात, तद्बतच मनुष्याचे इतर गुण जीव- 

दया घर्माव्या आधारावरच अवल्ूंबून आहत, यावरूनही आचाय॑े पद्मनंदी है 
जविदयेला-अद्दिंसेाच-प्राधान्य देतात है स्पष्ट दिसतें, 

थोडासा अधिक विचार केला त्तर “ अहिंसा परमो धर्म: ? ही क्षण 

अगर आचार्य पद्मनंदी यांचें मतच अधिक ग्राह्मय दिसतें, आचार्य पद्मनंदी 
इतर ब्रताला मानीत नाहीत असे मात्र नाहीं; कारण छोक संख्या २४ मर्ध्ये 

पांच अणुब्त, तीन गुणत्रतें व चार शिक्षा्रतें, अ्शी आआवकांची बारा 

अणुव्नतें आहत अर्से खांगतात, “ अहिंसा परमा धर्म: ! कां याबदूछ इतरत्र 

अधिक “खुलासा केला असल्यानें त्याची पुनरुक्ति करण्यायें टाठ्ठिलें आहे, 

झताचे-चारित्राचे-मेद व त्यांचे पालक, 

सकल विकल् चरण तत्सकल स्वेसडरग-विरतानागू । 
अनगाराणां विकले सागाराणां ससंगानाम् ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथ;:--(तत् ) तें (बरणं) चारित्र (सकल विकर्ं) सकल 

आणि विकल रूप आई (सर्वंसडगविरतानाम्) सर्वे परिम्रद्दापासून विरक्त 
असणान्या (अनयाराणां) मुर्नींच (सकल) सकल चारित्र होय (तु) आणि 
(ससंगानाम् ) परिग्रह्मनें सह्दित अशा (सागाराणां) गुहस्थांचें (विकलं) विकल 

चारित्र द्वोय, 

अथे;---सकल व विकलछ अंसें चारित्राचें दोन भेद आहत, स्व संग- 

त्यागी-मुन्नी छोकांच्या चारित्रात्ल सकल चारित्र व गृहस्थी छोकांब्या चारि- 
श्राछ्ा विकल-एकदेश चारित्र अंसे संबोधिलें आदे, मुनीना चोवीस प्रकारच्या 
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परिग्रह्मचा त्याग करावा लागतो, चोवीस परिग्रहत्यागामुछें मुनिपदाला गुनी 

पात्र होतात, मुनी हे मद्ाजाते सकछचारित्री-असतात वर गृहस्थी हे विकेछ 

अगुव्रतधार-असतात, हिंसादि पांच पातकांचा सर्वस्वी जेन्हां त्याग होतो 

तेब्हां तो महाजती होतो, हिंसादि पांच पातकांच्या एकदेश-स्थूछ त्यागाला- 
अणुब्रत असे क्षणतात, 

आचार्य पद्नोंदे यासंबंधी लिह्ितात की;--- 

संपर्णदेशभेदामभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेव । 
आये भेदे च निर्भया द्वितीये गृद्दिणः स्थिता: ॥ ४ ॥ 

सारांशः--रत्नत्रय धर्माचे सकल व एकदेश अंस दोन भेद आंत, 

सकल हा निग्रेथ मुनीसाठीं व एकदेश हा गृहस्थी छोकांसाठी सांगितला 
आई, 

तत्वार्थसूत्र, सूत्र २ मधील सूत्र खालीलप्रमाणें आहे-देशसवंतो5णुम- 

हती | या चूत्रांत देश-एकदेश व सबंत:-सकल-असे धर्माचे दोन भेद 
आदत, अंसे सांगितलें आह, 

इहलोकिक व पारलोकिक धर्म. 
सकल-निर्भथ व विक७- गुहरथी असे चारित्राच जसे दोन भेद केले 

आद्दित त्याचप्रमाणें विकल-ग्रहस्थी लोकांच्या चारित्राचे इहलौकिक व पार- 

लौकिक असे दोन भेद केले आहत, 

द्वौ दि घर्मो गृहस्थानां छोकिकः पारछोकिक:ः | 
लोकाश्रये भवेदा्थ: पर: स्यादागमाश्रय: ॥ १ ॥ 

अथे;--छोकिक-इइलोकिचा-घर्म त्या त्या काठाच्या परिस्थितीवर- 
लोकस्थितीवर अवलंबून असतो, अर्ांतू देशकाल परिस्थितीप्रमाणें तो निर- 
निराब्या स्वरूपाचा द्वोतो, त्यांत बदल होणें अपरिहायं असतें, पारलौकिक 
घममे हा जैनसिद्धांतात अनुसरून अठतो, त्यावें स्वरूप कदापि बदरूणार 
नाई, 
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बद्लतो कोणता य बद्लूत नाड्टीं असा घममे कोणता ? 
सवे एवं हि जैनानां प्रमाण लौकिको विधिः । 
यत्न सम्यक््स्वद्ानिन यत्र न बतदूघणम् ॥ २ ४ 

अथे:--ज्या छौकिक धमांमुदें सम्यक्त्वाची डानी होत नाई; 

सम्यक्त्वाला बाधा येत नाहीं अगर ब्रतभंग होत नाई, असे आचार प्रमाणच 

अद्दित, सम्पक्त्वाल। व व्रतांना बाधा येत नाहीं अशा आचारांत बदऊर कर- 

प्यास धर्माची आडकाठी नाहीं, उछट असा झालेला बदल धर्माला मान्य 

आहदे अतेंच त्यांचें मत आदे, घर्म परिवर्तनशील आह असे ज्या ज्या वेढ्ीं 

झटलें जातें, त्याबेढीं लोकिक घर्मास उद्देशुनच असें क्षटलें जातें, धम्मंतत्वें 

बदला असे झ्णणें नसतें, 

अणुग्वताचे-विकल चारित्राचे-मेद्- 

गृद्दियां त्रेधा तिह्त्यणुगुणशिक्षात्रतात्मक चरणं । 
पंचतिचतुर्मेद त्रय॑ यथासंख्यमाख्यातम् ॥ ५१॥ 
अन्वयाथे:--( गद्दिणां ) गहस्थांचें ( चरण ) चारित्र ( अणुगुण- 

शिक्षातरतात्मकं ) अणुत्रत, गुणन्त आणि शिक्षाज्रतरूप ( त्रेघा ) तोन प्रकारचें 

(६ तिष्ठति ) आह, (त्रयं ) या तीढीचें ( यथाएंख्यं ) अनुक्रमानें ( पंचात्ि- 

चतुर्भेदं ) पांच तीन आगे चार अंस भेद ( आख्यातम् ) सांगितले आदत, 
अर्थे:--णहस्थी छोकांच्या चारित्राचे (१) अणुत्रत (२) गणवत व 

(३) रिक्षात्रत असे तीन प्रकारबे भेद मानिलझे आहत, अपुब़ताचे पांच, 
गुणजताच तीन व शिक्षावताचे चार असे एकंदर १२ पोटमेद आंदवत, 

यावरून भावकांचीं बारा अणुत्रतें आहत असे समजलें जातें, 

या औोकांतील गृह्दी या शब्दाचा अर्थ गहस्थ्री अछा केला आहे. 

स्व, वा, पंडित निटवे यांनीं पं. आशाघर यांच्या सागारघर्मामतावें मराठात 
केलेल्या भाषांतरांत पान १८६।१८७ वर गुहस्पाश्रमांचे तीन भेद सांगितके 



अध्याय दे रा. १३९ 

आदत, पहिस्या सहा अतप्रतिमाधारी भावक है जघन्य, त्यानंतरच तिथे 

मध्यम व शेवटये तीन उत्कृष्ट आवक होत अर्से लिहिलें आह, शेबरट्ष्या 

दोन भआवकांना मिक्षुक-असे झर्टलें आदे. यति दे मिछ्तुकपेक्षां श्रेष्ठ असतात, 

श्रावकांतही पाक्षिक व नैष्टिक असे भेद मानिले आदत, येथें अशी 

शंका येइल कीं, आचाये समंतमभद्रांनीं पाक्षिक व नेष्टिक असे भेद का 
मानिलें नाहींत ! 

पंचाणुवतायें स्वरूप-लक्षण. 

प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूच्छे स्यः 
स्थूलेम्यः पापेभ्यों व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥५२॥ 

अन्वयाथः--( स्थूलेम्यः ) स्थूछ ( प्राणातिपातावितथव्याह्ारस्तेय- 

काममूच्छेम्यः ) हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आणि परिश्रह्द या ( पापेम्य: ) 

पापापासून (यत्) जें ( ब्युपरमणण ) विरक्त होणें(तत्) तें (अणुब्नत ) 
अणुब्रत ( भवति ) होय. 

अधथे:--हिंसादि पांच पातकें स्थूछमानाने-एका अशानें (एक देश ) 
न करणें याल्ा अणुज्त हयणतात, गृहस्थी लोकांना स्थूछ हिंसा, स्थूछ असत्य, 

स्थूल चोरी, स्थूछ कुशील-मेथुन व स्थूल परिग्रह यांचा त्याग करावयाचा 

असतो, त्रस व स्थावर जीवापैकीं त्र॒स जीवाच्या हिंसेचा त्याग श्रावकास असतो., 

परंतु स्थावर जीवाच्या हसिया त्याग नसतो, राजदंडाच्या मीतिनें स्थूल चोरीचा 

त्याग त्यास्व करावा स्थगतो, स्वस्त्ीपायून तो विरक्त झालेला नसतो, वरसेंच 

घन भान्यादि परिग्रहाचे विशिष्ट प्रमाण बांधून त्या प्रमाणापेक्षां अधिक 
इोईल त्या, घनघान्याचा तो त्याग करितो, परिग्रहाचा तो सवंस्वी त्याम 

करत नाई. त्थामुकें तो अणुत्रती होतो, संसारांत असतां त्यास म्रह्मगली 

होतां येत नाहीं, 
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.संसारत्याग हा सर्वाना शक्य नाई व इष्टही नाहीं; परंतु तो केवछ 

संसारी आदि, क्षणून त्याल्य इसादि पांच पातकांची माफी द्याबी है झणर्णेदी 

न्याय्य नाहीं, संसारांत असतांनाही त्याच्यावर कांददी निरत्रेध असर्णे हें जरतें 

धार्मिक दृश्या जरूर आह; तद्बतथ सामाजिक व व्यावहारिक दृष्टयाह्दी युक्त 

आदि, शी ब्यापारादि उपजीविकेच्या साधनांत हिंसा ही घडणारच; द्षणूनच 

स्थावर-जीव- हिंसेचा त्याग त्यास सांमरितलेला नाहीं, 

शिवाय महात्रती होण्यापूर्वी एक पायरी क्षणुनही अणुव्रती होगें इष्ट 

आहे, तें एकप्रकारें शिक्षणच आहि. अणुन्नति झाल्यानें व्यवहारांत अड्थव्ा 

उत्पन्न होणार नाई, या दृष्टीनें विचार करितां तीर्थंकर प्रभू्नी घालून दिलेले 

है नियम सर्वतोपरी कसे द्वितकर व व्यवह्ार्य आइत याची स्पष्ट कल्पना येईल, 

निरनिराब्या आचायोनी व शास्त्री पंडितांनी मांडलेल्या विचारांचा 

बारकाईनें विचार करितां त्यांत अनक ठिकार्णी आचारांत अतिब्याति व 

अव्याप्ति असे प्रकार आढकतात, पं. निटवे यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या सागार- 
धघर्मामृतच्या पान १९९ वर जलगालनत्रताचे अतिचार दिले अहित, जलू- 

गालन हैं एकत्रत आहे, असा उल्लेख आचार्य समंतभद्र व पद्नेदि यांच्या 

आवकाचारांत आठछ होत नाई, समंतभद्वांनी अतिचारांची वद्द संख्या ७० 

दिली आंह, राजिभोंजन व जलगालन यांचा बतांत समावेश्ञ केस्थास अति- 

चारांची संख्या ७० पेक्षां बरीच मोठी होईल, जलगालन व्रताच अतिचार 
खाली दिलें आहित, 

१ गाछलेलें पाणी चार धटिकानंतर पुनः न गाढछ्णें, २ मतछकट 

कपड्यानें गाल्ठणे ३ गाछल्यानंतर कपव्यांत उरलेले पाणी मूल्ठज्या पाण्यांत 

न टाकतां दुसन्या ठिकाणच्या पाण्यांत ठाकरे ४,जमिनीवर पाणी सांडणें, 

सारांश या अतिचाराच्या बंधनांवूत धुटणें प्रायः अशक्यच दिखते, मुननींच्या 

स्वयंपाकाल्.जें पाणी बापरलें जातें तें अतिचाराच्या कक्लेंत येतें की नाहीं, 

ईं मात्र जरूर पहावें, अतिव्यात्तिची अशी अनेक उदाहरणें देतां येतील, अखे 
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आचार तीर्घकरप्रणीत्च अद्वित, अर्से झणणाय्यांचें तॉड घरणार कोण !! 

अशिंसाणुब्रतपालनासाठी झोंपाब्यावर बसूं नये व मौनजताच्या उद्यापनासाठी 

देवढांत एक घंटा बांधावी इत्यादे अनक चमत्कारिक गोष्टीचा आशाघरांनीं 

सागारधमोमृतांत समावेश केला आहे, 

अमितगति श्रावकाचारांत रात्रीं भोजनत्याग यास सहावें अणुब्रत 
मानिलें आंदे, श्रीसमंतभद्र आचार्याप्रमाणेंच आचाये उमास्त्रामीदी अणु- 
ब्रतांची संख्या पांचच मानतात, रात्रींमोजनत्यागाचा त्यांनीं अणुन्नतांत 
समावेश केलेल। नाहीं. 

श्रावकांच्या बारा अणुव्तांचें स्वरूप अगर छक्षणें व त्यांचे अतिचार 
याबद्दलची माहिती देण्यापूर्वी तत्वाथंसूत्रांत पांच अणुवतासंब्रंधी व्यक्त केलेले 

विचार उपयुक्त होतील असें वाटल्यानें ते सारांशरूपान दिलके आदत, 

पांच अणुव्रतांमध्ये मनाची स्थिरता उत्पन्न व््ावी व या पांच बतांचें 
पालन हृढ व्हावें, व अशी स्थिरता व हृढता उत्पन्न होण्यासार्दी त्यांचें-अतांचें- 

वारंबार स्मरण व चिंतन करीत जाणें जरूर आह. यासार्ठी प्रत्यक अणु- 
ब्रताच्या पांच पांच भाषना सांग्रितल्या आहेत, भावना दणज एखाद्या 
गोष्टीच वारंवार चिंतन करणें, 

अहिंसाव्रताच्या भावना:--(१) वाग्गुप्ति, (२) मनोगुप्ति, (३) 

इयोसामती, (४) आदान-निक्षेपण समिती, (५) आलोकित पान-भोजन, 
सत्यत्रताच्या भावनाः---(१) क्रोधप्रत्याख्यान, (२) छोमप्रत्याख्यान 

(३) भीरुत्व-प्रत्याख्यान (४) हास्यप्रत्याख्यान (५) अनुवीचिभाषण, 

अचोर्य बताच्या भावनाः--(१) शून्यागारवास, (२) विमोषितबास, 

(३) परोपरोधाकरण, (४) भेैक्ष्यशञाओे (५) सघर्मीविसंवाद, 

ब्रक्षचयांणुत्रताच्या भावनाः-(१) ख्लोराग कथाश्रवण त्याग, (२) 

तन्मनोहरांगनिरीक्षणत्याग (३) पूर्वरतानुस्मरणत्याग, (४) वृष्येष्टरसत्याग, 
(५) खशरीरसंस्कार इत्यादि. 
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तत्वार्थसूत्रांत ज्या मावनांचा त्याग करण्यास सांगितलें आह त्पापर्की 

कांहीचा आचार्य श्रीसमंतभद्र यांनी अतिचारांत समावेश केल आंदे, सदरचे 

अतिचार पह्ढूं न दिल्यास व तत्वाधंसूत्रांतीरू भावनांचा त्याम केल्थास पांय 
आणुत्ते निरपवाद पालन करण्थास मदत होइल, 

अणुवत पांच की सद्दा की सात ? 
चारित्रसारांत अणुवतांची रंख्या ६ मानिली आदे, , 

वधादसत्याक्षोयांद कामाइयाशिवर्तनस् । 
पंचधाउणुव्ते रा्य मुक्ति: षष्टमणुन्र॒वम् ॥ ४ ॥ 

अथे;--(१) हिंसा, (२) लबाडी, (३) चोरी, (४) मैथुन, (५) 
परिग्रह वे (६) यात्री न जेबणें अशी सहा अणुजतें होत. 

आठ मूलगुण कोण्णत याबद्वल आचार्य बचनांत एकवाक्यता नाई, है 

छा, सं, ६६ मघीछ विवेचनावरून दिसून येइंल, सामान्यतः अणुत्रतांची 
संख्या पांचच देण्यांत आली अहे हैं खरें असलें तरी अणुत्रतांच्या संख्येंतही 
एकवाक्यता नाई, हेंही तितकेंच खरें आह. चारिज्ञसारप्रमारणेव आचार्य 

अमितगति रात्रिमोजनत्यागासह अणुत्रतांदी संख्या सद्दा मानितात, 
अणुब्नतांची संख्या ६ आहे, अर्से मानिल्यास श्रावकांची अतें बार 

अशी न मानतां तीं तेरा मानावी लागेल, 

मूलठठगूण व उत्तरगुण इत्यादि. 

तीन 'म! कार व पांच उदुंबर यांचा त्याग करणान्याला मूव्ठगुण 

घारक अरे कांदीं क्षणतात, तीन 'म! कार व पांच उदुंबर त्याग है आठ 

मूछगूण प्रथम धारण कहछून नेतरच पांच अणुब्तें, तीन गुणबते व चार 

शिक्षात्र्तें पव्शवयार्ची असतात, झणून या बारा अतांना उत्तर गुण अस्सें 

नामामिघान कांहीनी दिले आह. 
मद्यविरति बगेरे आठ गुण हद प्रथमारंमीचे गुण होत; महाद्रतांच्या 

अपक्षे्न लघु-कमी- असपारी जतें, तीं अणुब्रतें होत, अणुन्नताढा वाढविणारी- 
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वादीस लावणारी-तीं गुणबतें होत, दुर्ब्यापारापासूस मनाछा निवृत करं- 

ध्याज्या संवयी करितां व शिक्षणाकरितां जीं बे पाठ्न कराबयायी त्यांना 

शिक्षाजतें क्षणतात, अणुत्रंत यावजीव पाव्ावयाचीं असतात व शिक्षात्रवाल्य 
कालमरयांदा चालते, यामुक्के शिक्षा्ंत्र ही अणुश्रताहून भिन्न आंदेत अठेंही 

मानिलें जातें, 
वरील विवेचनावरून समंतभद्राचार्योनी खांगितलेल्था पांच अणुन्ता- 

शिवाय कांहीं आचार रात्री मोजन त्याग ब कांही जल्गालन याची सद्ाब्या 

अणुत्नतांत गणना करितात, रात्िभोजनत्यागी व जरूगालनी जैन प्राय; 
सर्वत्र दिसतात, रात्रिभोजन त्याम व जलगालन ही स्वतंत्र अणुत्रतें न मानतां, 

त्यांचा अद्दिसाणुत्रतांत समाविश ह्ोतो, भर्से मानणें युक्त होइंछ; अमर या 

दोन्दि अतासइ अणुबते सात मानल्यासद्दि इरकत येऊं नये. 

अमादिसाणुवतायें लक्षण: 

संकल्पात्कृतकारितमननाधयोगत्रयस्य चरसत्वान् । 
न हिनस्ति यत्तदाहुस्थूलवधाद्विर्मणं निपुणाः ॥| ५३ ॥ 
अन्वयाथे:--( योगत्रयस्य ) मन वचन, काया हा तीन योगासंबंधी 

असलेल्या ( कृतकारितमनात् ) कृत, कारित आणि अनुमोदनरूप ( संकल्पात् ) 

संकल्पानें ( चरसत्वान् ) त्र॒स जीवांचा ( न हिनस्ति ) बात न करणें ( तत् ) 

यास ( निपुणा: ) ब्रतांचा विचार करण्यांत दक्ष असलेले पुदष ( स्थूलव्धाद्वि- 

रमण ) स्थूल वधापाखून विरक्त होणें, अथवा अध्िंसाणुत्रत असे (आहु; ) 

झणतात, 

अधे:--तजस जीवांचो-ज्या जीआंना दोन, अगर तीन, अगर चार, 
अगर पांच इंद्रिये आइत-अश्ञा जीवांची हेतुपुर/ःखर मनानें, बचनानें व 
शरीरानें स्वतः दिंसा न करणें, दुसन्याकडट्टन न करविणें अगर कोणी करीत 

असल्यास अनुमति न देणे, यात्र अहिंसाणुत्रत अे क्षणतात, एकेंद्रिय 
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जीवाच्या हिंसेपादून गुइस्थी छोकांना दूर राहता येणें शक््य नाहीं. मनी 
छोकांना एकेंद्रिय जीवाचीईी हिंसा त्याज्य मानिली आह, एकेंद्रिय जीव हायजे: 

भाज्रीपाला-वनस्पति वगैरे, संसारी लोकांना खाल ९ प्रकारांनीं हिंसेचा त्याम 

सांगितला आहे, (१) हेतुपुरःसर मनाने स्वतः त्रस जीवाची हिंसा न करें 

(२) दुसन्यांकड्ून न करविणें (३) दुसभ्यांनी केलेल्या अशा जीबवांब्या 

हिंसेला चांगलें केले अंसे न मानणें व क्षणणें (४) वेचनानें स्वतः हिंसा न 
करणें-मी ठार मारतो इत्यादि (५) वचनानें दुसन्यांकट्टन त्रस-जीवांची हिंसा 

न करविणें (६) बचनानें अस-जीवांच्या हिंसेछा अनुमोदन न देणें (७) 
शरीरानें तस जीवांची स्वतः हिंसा न करणें (८) शरीरान अशी हिंसा दुस- 

व्यांकड्डन न करविणें (९) शरीरानें अशा इ्िंसिस पुष्ठी न देणें, 

हिंसा वा अहिंसा याचा विचार करीत असतां द्वेतूठा व उद्देशाला 

प्रभुख स्थान देण्यांत आल आंह, देतुपुरःसर अथवा रागद्वेषादे कपषायांच्या 

आधीन होऊन केलेला जीवघात, हिंसा या सदराखाली येतो, इंडियन पीनल 

कोडांत खून या शब्दाच्या व्याख्येतशी हृतूला-उद्देशाढाच-प्राधान्य दिलें 

आहे, आचार्य उमास्वार्मीनीं आपल्या तत्वार्थयूत्रांत ट्विंसची व्याख्या केली 

आंद, ती अशीः- प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपर्ण हिंसा ” क्कणज रागद्वेषादि 

कषायांचें आधीन होऊन जीवघात करणें, या हिंसा क्षणावी, रागद्वंषादि 

कषाय तीज झाले, ते मछठीन झाल व जीवधात झाला कीं तें कृत्य हिंसा या 

सदराखालीं येईल, अश्ावेत्दीं मनायें धर्मोतच बिघाड दोतो; हणून देतूमें 
केलला जीवघातच हिंसा या सदराखालीं येइल, 

दुसच्या धर्म-अंथांतून इसेचे चार भद केले आहत, ब त्या पैकीं संकल्प- 

हिंसा गृ्हस्थी लोकांना वज्य मानिली आह. आचार्य समंतभद्गांच्या या कृतीत 

या चार भेदांचा स्पष्ट उल्लेख नाही, परंतु है भेद आचार्याच्या विचार सरणीं- 

तच दिसून येतात, 
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अहिंसा घर्मासंबंधी कांहीं महत्वाचे वेचे “मझबीर वाणी ! या पुस्त- 
कांत दिल आहित, त्यापैकी यापुददे कांहीं बचने दिल आडेत, 

१ आपल्या सारखेंच सब प्राणीमात्नांना जगावें व मरूं नये असे 
वाठतें, यामुक्वें प्राणिवध करणें महापाप आंद. २ आपला शज्रू असो वा 
मित्र असों त्याच्याशी मित्रत्वान, व समभावानें वागा. स्व प्रकारची 

लद्दानमीठी हिंसा दाल्णें महद्दादुष्कर कार्य आह. ( दुष्कर कार्य करणरेचा 

महात्मे होतात, ) 
(३) सम्यक्-बोध ज्याला झाछा आदे असा ज्ञानी व बुद्धिवान मनुष्य 

हिंसेमुद्/ें उत्पन्न होणान्या वैरवर्घधक व महाभयंकर दुःखाचें शान शास्यानें, 
हिंसेसारख्या पापकमापासून आपला बचाव करून घेतो अगर त्यानें बचाढ़ 

करून ध्यावा, 

सारांश आपल्यावरून जगाला ओछखावें, आपणांस कोणी त्रास दिला, 
मारहाण केली व आपला कोणी द्वेष केला तर आपणांस जर्से दुःख होरतें, 
तसेंच दुःख दुसप्यांना आपण त्रास दिला, मारहाण केली व इतरांचा द्वेष 

केल्य तर त्यांना होतो, याची जाणीब ठेवावी, सुखानें जगण्याचा इक जसा 

आपणांस आदि, तसेंच इतरांनाही सुखाने व विनात्रास जगण्याचा हक आई 

हैं जाणून जगग्याच्या त्यांच्या हकाच्या आड कोणीही सूज्ञानें येऊ॑ नये, जग- 

ण्याचें हैं स्वातंत््य इतर सर्वाना दा हणजे तुझांला त्या स्वातंत्याची प्राप्ती 

आपोआपच दोईंरल, केव6 धार्मिक दृष्याच अहिंसाणुब्रताच्या पालनाचें 

महत्व आंह, अंसे नाहीं तर त्याच्या पालनामुछें समतेची वाढ, समाजांतीछ 

द्वेष, इंषों व असूयादिकांना पायबंद आशे व्यवद्यारांत ऋजुता हत्यादिक 

अनंत फायदे होऊन स्वर्गच या पुथ्वीवर उतर, 
था अददिसाधर्माच्या जोराबरच हिंदुस्थानहाच काय पण अखिल 

जगांतील प्राणिमात्रांन राजकीय स्थरातंत्य देण्याची हिय्या से, गांधीनीं धरली 

नाई काय ! 
42 
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अद्िसाणुबताचें अतिवार. 

छेदनबन्धनपीड नमतिभारारोपणं व्यतीचाराः 
आहाखारणापि च स्थृलवधाद व्युपरतेः पश्च ॥ ५४॥ 

अन्ययार्थ:--( छेदनवन्धनपीडन ) छेदणें, बांधणें, श्रास दर्णे, 
( अतिमारारोपणं ) जास्त ओझें छादणण ( अपि च ) तथ्षंच ( आह्यरवारणा ) 

आहारांचा निरोध करणें ( 'एत! पंच ) दे पांच ( स्थूल्वधाद व्युपरते: ) 

स्थूछ हिंसेच्या त्यागाचे-अह्टिंसाणुत्रताचे ( ब्यतीचार: ) अतिचार ( सन्ति ) 
आहत, 

अथे:--अरईिसाणुजतावे यापुढील पांच अतिचार आद्वेत, ब्रताला 
दोष लागणें यास अतिचार क्षणतात, व ब्रत षऊन त्यावें पालन न करणें 

यास मंग झणतात, अणुमताची प्रतिज्ञा केल्यानंतर अंत्ूत्तीनें अथवा बहिई- 

सीनें जो एक-देशभंग-अंशत:मेग होतो त्याढा अतिचार द्वाणतात, संपूर्ण 

ब्रत-मंग होत नाहीं पण त्याचा अंशतः भंग होतो क्षणून त्याथ अतिचार 
हणतात, 

(१) छेदन:-नाक, कान इत्यादि अवयब कांपणे-तोडण, ठोचणें इत्यादि, 
(२) बंधनः-दोरीनें वगेरे बांध (३) पीडनः-कार्ठी, चाबूक इत्यादिकांनी 

मारणें (८) अतिमारारोपण:-शरक्तिपक्षां-प्रमाणाबाहेर-अधिक ओझें छादणें, 
(५) आह्यरबारणा;-अन्न व पाणी बंगेरे सर्वस्ती अगर कांहीं काछ न देणें, 

वर पांच छृत्यामुछें अर्दिसाणब्रतावा मेग पूर्णणणें होत नाई; तथापि 

अद्दिंसाणवत निर्दोष रीतीनें व पूणपर्णे पाठ्िलिं अक्षह्दी होत नाहीं; दाणुन 

या पांच कृत्यांना अ्दिसाणबताचे अतिचार अत द्वाटलें आदि 

या पांच अतिचारामुर्छ त्रस जोवाला ज्रास होतो; परंतु त्यांची हिंसा- 

जीवघात-होत नाहीं, मागील हछाकांत ज्या ९ प्रकारव्या हिंसात्यागाचा 

नियम सांगितला आंहे, तोच नियम या अतिचाराच्या बाबतींतही मानणें 
भाग आह, असे वाट्टतें, 
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छोक संख्या ४९ खार्ली बेदिक घर्मातील कांही सहश आधार दिले 
आदत, अध्दिंसा घर्म संपूणतया पालन करणें अश्क्य आह ब यायुक्धे अ्दिसा- 

घर्म साक्षेप अद्दि असेंही प्रतिपादन करणारी वैदिक धर्मोत कांडी वचनें- 
मित्ठतात, 

मदहामारतात:--- 

सत्वै: सत्वा हि जीनत दुर्बलेजेलवत्तरा: । 
सर्संचः-. अप्यरण्यसमुत्थस्य एकस्य चरतो मुनेः । 

सारांशः--तक्रार अशी कीं मोठा मासा लह्ान माशाला खातो, 

बलूवान निबलाल्य खातो, संसार त्याग करून अरण्यवास पतकरलेल्या मुनी- 

जांदी हिंसेवाचून जगणें शक्य नाहीं, इत्यादि इत्यादि. 

तिसरें एक बचन अं आई कीं--- 

सूक्ष्मयोनिनिभूतानि तकंगम्यानि कानिचित् । 
परक्ष्मणो5पि निपातेन येषां स्यात् स्कंधपयंय: ॥ 

सारांश--जगांत असे अनंत सूक्ष्म व नाजुक प्राणी आहत कीं, 
केबछ डोब्याची पापणी हालविछी तरी शेकडों जीवजंतु अर्धमेले होतात. 

चर जे आधार दिल आंहत, ते किती भ्रामक आहित याची सहर्जी 

कल्पना येईल, पापणीच्या हालचालीने अधमेले होण्याइतके सूक्ष्म व नाजुक 

जीवजतु आदत, दे अमान्य नाही; परंतु दिंसा क्णजे काय ! हिंसेवी जन 
धमानें व्याख्या काय केली आह १ याचा विचारच मुद्ठीं झालेला नाहीं, 

जीव घ्यावा, या इतूनें प्रेरित होऊन केलेल्या जीवघाताछाच हिंसा 
इटली आंहि, पापणी हालबण्यांत अगर श्वासेच्छाल घण्यांत जी इ्सा होते, 

त्यांत दुष्ट हेतूचा अभाव आइे, त्यामुदें जीवधात झाला तरी त्यांत हिंसेचा 

दोष येत नाहीं. सुनीता हिंसेवांचून जगतां येतें, हें जैन मुर्नीच्या जिबंत 
उदाइरणाकडे पादिश्यास कदून येईल; मग उगाच कुतर्क कशाल्य १! 
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पं, आशाघर यांनीं अई्डिंसा अणुत्रत विशेष निर्मल ठेवण्याचा विधि 

क्षणन चवश्या अध्यायांतील छो, सं, २२ मध्यें १५ प्रमाद वर्ष्य 
करण्यास सागितलें आहत, पांडित्याची एक चुणुक झणुन ते पुढ़ें दिल्ल 

अद्वितः-क्रोध, मान, माया, आणि लोभ हे चार कषाय (५) भक्तकथा 

(६) स्रीकथा (७) राजकथा व (८) देशकथा अश्ा चार विकथा (९) 
निद्रा (१०) प्रणय (स्नेह ) आणि पांच इंद्रिये मिद्दून १५ प्रमाद आहत. 

यांचा निग्रह करून सर्व जीवावर सतत दया करावी. पं. आशाघरांनी या 
अतिचारांत “ बंध ! या नांवाचा अतिचार सांगेतछा असून त्याचा ताडनः 

या अतिचारांतील हेतु व अर्थ समाविष्ट कछा आइे, 

सत्याणुबताय स्वरूप: 

स्थूलमलीक न वद॒ति न परान् वादयति सत्यमपि विषदि 
यत्तद्दन्ति सन््तः स्थूलग्रषाबादवेरमणम्् ॥ ५५ ॥ 

अन्वयाथे:--( यत् ) जे (स्थूले ) स्थूल (अलीकं ) खोटें (न 
वदति ) न बोलणें ( परान् ) दुसन्यांना (न वादयति ) बोछावयास न छावएँ 

व ( विपदे ) संकटा्चे वेढीं (सत्य अपि ) खरेंदेखील (न वदति) न 

बोलणें व ( परान् ) दुसन्यास ( न वादयति ) बोलावबास न लावणें ( ततू ). 

तें ( सन्तः ) थोर पुरुष (स्थूलमृ्रावादवैरमणं ) स्थूछ सत्यावेरत अर्थात् 

सत्याणुत्रत आदे असे (बदन्ति) क्षणवात, 

अधथ:--जो स्वतः स्थूछ असत्य बोलत नाहीं, दुसन्यांस बोलावयास' 

लाबीत नाहीं, तसेंच घर्मांवर संकट आहें असतां अगर दुसन्याचा प्राणघात 

अगर इतर हानी होणारी असल्यास खरेंदी बोलत नाई, त्यास सत्याणुत्रती असे 
क्षणतात, 

क्रोध, मान, माया व लोभादिक विकारांच्या आधीन होऊन दुस- 

व्याचा घात होईल, अपमान होईल, हानी होईल असे बोलणें निद्य आदे.. 
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मनाया समतोलपणा सुटती, मनावर संयम-ताबा-राह्गत नाई; व ल्यामरुक्े 
शुद्ध श्रद्धा राइत नाई. 

रोग्याल्य रोगी, नपुंसकाछा नपुंसक, कान्याछा काना, व पांगव्य्यारा 

पांगव्ठा आणि चोराल्य चोर अरछे झणणें ईं जरी खें असर्ले तरी तें अप्रिय 
आदि, ज्या स्पा व्यक्तो् तें दुःख देणार असल्यानें तसं बोलूं नये, कारण आपकें 

भाषण ह्वितकारी आणि सत्य असर, याब्ुदेँ या बताया स्थूछ-सत्याणुत्रत 

अरे झटलें आह, 

येथें अशी शंका येईर कीं कल्पित कादंबरी वा गोष्ट, लघुकथा, 

राजकीय विषयावर|ल लेख, राजकारण ( ॥)9)07809 ) बगैरे अगर प्रस्तुत 
लिखाणासारखें संभवनीय सदोष लिखाण, यामुद्दे या अणुब्ताचा मेगच 

होइंछ काय १ अतभंग होणार नादीं, असेच उत्तर यावें लागेल, खेर बोल- 

ज्योनिं किल्येक वेढं अनेकावर मोठमोठारी संकटें येणाचा संभव असतो, ही 

नित्याच्या व्यवहारांतीड अनुभवाचीच गोष्ट आद, दूर दृष्टीनें विचार करून 
या अणुत्रताची योजना केछी आहे. 

वैदिक घर्मीत सत्याचे झ्णुन खालील अपवाद दिल आंह्त---विवाह 
मैथुन, प्राणावर बेतल्यावेकीं, सबैस्व जाण्याच्या प्रसंगी, विनोद व राष्ट्रद्वित 

अशा प्रसंगीं खोटें बोलण्यास हरकत नाही अंसे झटलें आहे, एखाद्राचा 

विवाह संबंध जमाविष्याच्या प्रसंगी आणि ' रविसप्रेयोगें ” मैथुनाज्या बेढ्ीं 

खीटें बोलण्यार परवानगी देणारा धर्म सत्याचा पाठिरास्र कीं सत्त्याचा मांर- 
करी, हैं वाचकार्नाय ठरवार्वे, 

वैदिक धर्मात सत्यधर्माची कसोटी खालील वचनांत दिली आंदे. 
यद् भूतदितसत्यस्सम् तस्सत्यमिति घारणा | 

सायंश:--अखिल प्राणिमात्राच्या आत्यंतिक-कमालीच्या मुखासाडीं 
हितासादी सत्य आहे, त्याची व्याप्ति वैयक्तिक सुख, हित व उद्धार यासार्टीच 
केवल नाही. यासाठीच 'न हि सत्यापरो घमे:” सत्यासारखा उत्कृष्ट कस्याण- 
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कारी व हितकारी दुसरा धम नाई असेंही झटलें जातें, श्रदा व भक्तियुक्त 

बुद्धीनें 4 रागद्वेष विरादित अधिकांत अधिक काछ जो .विचार टिकतो ब त्या- 

प्रमाणें आचार घड़तो त्यास सदाचार व सत्कर्म हणतात, 

सत्याणुत्॒ताय अतियार- 

परिवादरहो भ्याख्या पेझनून्य कूटलेखकरणं च । 
न्यासापद्ारितापिच व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥ ५६ ॥ 

अन्वयाथे:--( परिवादरहोभ्यारूणपैश्चन्यं ) परिवाद, रहोभ्याख्या, 
पैयून्य ( कूटलेखकरणं ) खोटे लेख करणें किंवा दस्तऐवज करणें ( अपि च ) 

तसेंच ( न्यासापहारिता ) ठेव गडप करणें (  एते ? पंच ) हैं पांच (सत्यस्य) 
सत्याणुव्रताचे ( ब्यतिक्रमा: ) अतिचार (' सन्ति ? ) आदत, 

अथे:--(१) खोदा-मिथ्या-उपदेश करणें; (२) एकांतांतीछ गुप्त गोष्ठीना 
वाच्यता देणें (३) चहाडी अगर निंदा करणें (४) खोटा लेख-दस्तऐबन- 

लिंहिणें (५) ठेवीच्या रकमेचा कमो अधिक प्रमाणांत-अंशतः अगर सर्वस्वी 
अपहार करणें, असे दे सत्याणुत्रताच पांच अतिचार आहित, स्वर्ग वा मोक्ष- 
प्राप्ति होम्यास चारित्र ईं कारण आदर, खन््या चारित्राचा उपदेश न करितां 
भलत्याच गोष्टीला चारित्र माना, असें सांगणें हा मिथ्या उपदेश आदि. 

बरील कृत्यामुछें अतिचाराचा दोष येतो, 

या अताचे इतरञ्र अतिचार कोणकोणते मानिले आइत, या जिशासेने 
पं, आशाधरांच्या सागारधमोम्रतांताल चवश्या अध्यायांतीझ ४५० वा छोक 
पाद्टातां त्यांत अतिचारांची सेख्या पांचच दिलेली दिसछी; तथापि आचाये 
समंतभद्गानीं दिलेल्था अतिचाराहून कांड्ीशी भिन्न दिसलयानें ती खाली 

दिली आदत. 
(१) मिथ्यादिश् क्षणज परिवाद क्षणता येहेल, 
(२) रद्दोभाख्या-दइा अतिचार दोषांनीदी मानल आह. 
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(३) कूटलेखकरणं--उमयतांना मान्य आहै. 
(४) न्यस्तांशबिस्मतुंनुशन क्षणजेच न्यासापह्वार, 

समंतमद्रांचा पैशून्य ब आशाघरांचा मंत्रमेद दे अतिकर रष्टश दिखत 
नाइीत. 

सागारघर्मातील अतियार व यशस्तिलक यांतील या अताचे, अतिचार 
यांत मिन्नता आह, याची जाणीव पं, निटवे यांना झास्यानें मराठी भाषांतरांत 

या व्रोधाचा समन्वय करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. त्यार्नी लिंइलें 
आह कीं, “ यार समाधान अंसे कीं, यशल्तिलकांत सांगितलेलें अतिचार 
जरी वरीछ कछोकांत (छोक २४५ ) सागितलेल्या अतिचाराहून निराक्े 
आहत, क्षणून यांतील योग्य अतिचार कोण॑त याबदल संशय येतो; तरी पुढें 
& याहून निराद्ठ अतिचार जे असतीर ते आपण तकने जाणबेत,” अंखे 
ग्रंधकार लिदििणार आहत, त्यानें या यशस्तिलकांत सांग्रितलेल्या अतिचारांचा 
संग्रह होतो अंत समजावें.? 

या समाधानानें कोणाचें समाधान होईल तें होबो!! परंतु एक गोष्ट स्पष्ट 

दिसतें कीं, यशस्तिलक, सागारधमोमसत व श्रावकाचार यांत या बताच्वा 

अतिचाराबदूल मिन्नता अह्ढे हूँ स्पष्ट आंढे, दुसराहि महत्वाचा प्रश्न हा कीं, 

जिनेश्वरप्रणित वचनांत हवा फरक कां ! शिवाय “ याहून निराछ्े अतिचार जे 

असतील ते आपण तकोनें जाणावेत ”” असें सांगण्पानें तर आणखीही 
दुसरे अतिचार आदत अशी साधार समजूत द्वोते, यामुद्ठें समन्वय न द्वोतां 
मतभिन्नतेवे खिंडार मोठेंच दोत जातें. 

अचौयोणुवताचे लक्षण. 
निहित वा पतित वा सुविस्मृत वा परस्वमविसृंषटम् । 
न हरति यज्न च दत्ते तदकशचौयोदुपारमणम् ॥ ५७॥ 
अन्ययाथः--( यत् ) जे ( निद्वितं ) ठेवलेले .( प्रतितं ) पडलेले 

( सुविस्मृतं ) विसरलेलें (वा) अथवा ( अविसुष्ट ) न दिलेलें ( परस्व ) 
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दुसन्यावें द्रब्य (न इरति ) इरण न करणें (ब) आणि (न दत्ते ) 

बुसन्यास न देणें ( तत् ) तें ( अकृशचोर्यात ) स्थूछ चोरीपायून (उपारमणं) 
बिरक्त होणे अधात अचौर्याणुत्रत (भस्ति!) होय, 

अथे:--हुसस्यानें ठेबललें, दुसन्यायें पडलेलें, विसरललें किंवों 
दुसन्यनिं न दिलेलें घन स्वतः न घण्णे, अगर तें घेऊन दुसन्यास न देणें, 

थाला अचौयोणुत्रत असे झ्र्टरें आह, जमिनीत अगर इमारतीत दुसप्यानें 
घन पुरुन ठविलें आदे व तें आपस्या हार्ती लागलें व तें आपले समजून 
घेतलें की चोरी केल्याचें पतक पदरी येतें, रस्त्यांत व इतरत्र दुसन््याची 

कोणतीही चीजवस्तु सांपडली ब आपली क्षणन ठेवृन बेतली तरी चोरी 
केस्याचें पातक लछागणार आह. आपल्याजवक कोणाची ठेव आह्टि व हिशो- 

बांत गफलत केली तरी तें कृत्य चोरी या सदराखालींच येणार अहि. 
आचार्य अमितगति आपल्या श्रावकाचाराच्या सद्दाव्या अध्यायांतीलि 

६१ व्या हहोकांत हणतात कीं--- 

यो यस्थय हरति वित्त स तस्य जीवस्य जीवित हरति। 
भाश्वासकर बाह्य जीवानां जीवित वित्तम् ॥ ६१ ॥ 

सारांद्ः--धन हे मनुष्यमात्रावे ब्राह्म-प्राण आहत, धनाचे हरण 

झणजे त्याच बाह्य-प्राण दरण केल्याखारखें द्ोणार आहे. 

या पुढील ६२ व्या छोकांत जे आपलें घन आंह, त्यावरच ज्यानें 
स्यानें संतुष्ट राइणे जरूर आदे, असेंही दुसरें एक कारय आचार्य अमितमत्रि 
यांनीं दिले आंदे, समाजस्वास्थाच्या दृष्टीनें हीं दोन्दीं कारणें उपयुक्त आदत, 

ईं उधड आह, पिनल कोडांत या कृत्यांना गुन्हा या सदरांखारी घातलें आह, 
गुप्तपनाची-भूमिगत घन|ची- मालकी सरकारची आंहे, अरसे ठरावेणार कायदा 
अस्तिस्वांत आह, . 

आचाये अमितगतिच्या वरींल बिचारसरणीशीं तंतोत्ंत जुछणारी 

विचारसरणी बैदिक ग्रंधांत आदल्ठ होते ती--- 
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, जीवितं घमकामों चने यस्मात प्रदिष्ठितों। 
सस्मात् सर्वेप्रअत्नेन घ्रनद्विंसां विवजयेत ॥ 
आणिदिंसापरो यस्तु धनदविंसा परस्तथा । 

महादुःखमवापोति घनदहिंसा परस्तयोः: ॥ 

सारांद्:---भनृष्याचा जीव घतछा तर एकच हिंसा होते परत 

स्थाची संपत्ति चोरल्यास त्याच्या सब कुद्धंबियांची हिंसा होते; क्षणुन प्राणि- 
हिंरुपेक्षां घनहिंसा है अधिक क्रूर व पापमूलक आहे. | 

घनह्दिंतेचे दूरगामी परिणाम ठव्ठक करून दाखविष्याचा द्वा प्रयत्न 
आहे; कारण गेलेलें द्रव्य परत मिठेल अगर अधिकही मित्वितां येईल, प्राण- 

मात्र एकवारच जातो, संपाते ही येतेही व जातेही, ध्यासपीठाबरील वक्ते 
आपला विषय जसा फुगबून बिंबवण्याचा प्रयत्न कारितात, तसाच हा प्रयत्न 
नब्द १ 

अन्नशुद्धि, शरीरशद्धि, पात्रशादू व वस्रशुद्धि, सोचे ओवकें इत्या- 
दिकाँकडे दुलेक्ष करावे असें नादही, आरोग्यादिकांसाटीं वरीर शुद्धतेबदर 

खबरदारी जरूर ध्यावी, परंतु त्याहिपक्षां अथैद्ौच अधिक महत्त्वाच आह. 
मनूतें हटलें आहे कीं-' सर्वेधामेव शौचानामथंशौच परं स्मृतम् ! | सारांश- 

बेंगलोर सिल्क फक््टरीतील रेशमी कपडा वापरला, पवित्र गगेचें पाणी सात- 

पदर्री फडक्यानें गाढून बापरलें, स्थर्यपाक करितांना पविन्न चंदना्ें सर्पण 

वापरलें व क्षेसूर चंदनाचा साबण वापरून शरीर स्वच्छ ठेविल पण अन्यायोर्ने, 

चोरी कहून, विश्वासधातानें, लबाड़।नें व फार काय अमाचा गेरबाजबी फायदा 
घेऊन पैता मित्ठविछा; पैसा मिल्ठविण्याच्या बात्रतीत श्रुद्धत ठेबिली नाहीं, 
तर वरील सब घुद्धता व्यर्थ आंहत, कारण अर्थशौच द्वा सर्व श्रेष्ठ शौच आह, 

कार्तिकेयस्वामीनी अचौर्याणुत्॒ताचीं खालील रक्षणें 
सांगितर्ली आददेत . 

जो शहुमुछं वत्थु अप्पमुछ्लेण णेय गिण्देदि । 

चीसरियं पि ण गिण्देदि छाद्दे थूवेद्दि तूसेदि ॥ ६३७ ॥ 



श्ष्छ रत्यकरण्डावकायार 

भावार्थ:---अधिक किंमतीची वस्तु असतां ती कमी किंमतीस विकत 

घेऊं नये, चार ठिकाणी जाऊन चौकशीं न करितां एखादा मनुष्य एखादी 
वस्तु विकण्यास आपत्याकड़े आला व त्या मालछाची योग्य ती किंमत गया 

अस दणाला; अशावेढ्ी पांच रपये किंमतीचा माल चारच रुपये किंमतीयचा 

आंह, असें सांगुन तो चार रुपयास विकत घेतला तर ती चोरी होते, दुस- 

च्याची विसरलेली अगर पडलेली वस्तु पेणें, हीं चोरी आहे., अढाणी अगर 

नडलेल्याव इसमाचा अधिक किंमतीचा माल कमी किंमतीस पेगें, दीहि 
चोरीच आहे. 

ज्या कार्तिकेय स्वार्मीचें बचन वर दिलें आह, त्या कार्तिकेय स्वार्मीची 

जन्मकथा अत्यंत चमत्कारीक आहे, ज्याल् व्यावहारिक भार्षेत “ लकावढ्ठा ? 

झणतात तेयें त्याच्या आईबापामध्यें जन्मजात नाते तरी नसते परंतु स्वामी 
कार्तिकेय यांचे आई व बाप यामधील नाते हाणज कार्तिकेय स्वार्मीना व 

त्यांच्या मातेला देणारी व्याकि एकच द्वोती, बापानें मुलीशीं जारकर्म केले व 

त्यांचें फल स्वामी कार्विकेय अशा संबंधापासून झालेल्या कार्तिकेय स्वार्मीचें 
वचन उच्दत केल्याबदल आमच्या धर्ममा्ेडांनीं क्षमा करावी. कार्तिकेय 

कीतिमान होऊन गेले, याला कोणी काय करणार १ अशाला धमंशांनीं आपला 
स्वामी मामिला १! आजचा मनु मात्र न्याराच आह. 

अचौयोंणुतताचे अतिचार. 

चोरप्रयोगचोरा्थादानविलोपसदशसन्मिश्राः । 
हीनाधिकविनिमानं पञ्ञास्तेये व्यतीपाताः ॥ ५८॥ 
अन्वयाथ:--( चौरप्रयोगचौरार्थादानविल्योपसदशसन्मिश्रा: ) चौर- 

प्रयोग, चौराधांदान, विलोप, सहशसन्मिश्रण ( हीनाधिकविनिमान ) आणि 
हीनाधिकविनिमान असे ( अस्तेये ) अचोर्याणुत्रताचे (पंच) पांच (ब्यतीपातः) 
अतिचार ( सन्ति ) आहित, 
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अथेः--(१) चोरी करण्यास अनुमोदन अगर उत्तेजन देणें, (२) 
चोरीचा माल बिकत बेणें (३) भारी किंमतीचा माल कमी किंमतीस विकंत 
घेणें (४) हलक्या किंमतीचा माकू भारी किंमतीच्या मालांत भेसछ करून 

भारी किंमतीचा माल झणून बिकर्णे, (५) खोस्या वजनांचा उपयोग करणें, 
मोठ्या बजनानें माल घेणें व लद्दान बजनानें माल बिके; असें हे अचौगे- 

ज़तावें पांच अतिचार आंहत, अचौयंत्रतावें परिपूर्ण होण्यासाठी इतर अणु-- 
ब्रवांच्या अतिचाराप्रमाणें इेंही अतिचार याठणें जरूर भाहे, 

सातब्या अध्यायांतीछ छोक ५ मध्य आचाये॑ अमितगाति यांनीं या 

अणुबताचे अतिचार खालील्प्रमाणें दिले आइत. 

व्यवहारः कृत्रिमक: स्तेनप्रयोगसदाहता दानम् । 

ते मानवैपरित्यं विरुद्धराज्यब्यतिक्रणणम् ॥ ५ ॥ 

(१) कृत्रिम व्यवह्ारः-खोटें सोनें बगेरे तयार करणें, 

(२) स्तेनप्रयोग:-चोरी करण्यास अनुमोदन अगर उत्तजन देणें, 

(३) तदाह्वतादान:-चोरीचा माल विकत घेणें. 

(४) मानवेपरित्य;-मोज्या मापानें माल घेणें ब लद्टान मापने तो 
विकणें, 

(५) राज्यव्यतिकमण;-सरकारी नियमांचें उल्लेघन करणें, सरकारी: 

महसूल चोरणें इत्यादि. 

आचार्य समंतभद्र ब आचार्य अमितगति या आचार्या्नी अतिचाराबी 

संख्या एकवाक्यतेनें पांच ही दिली आई, तरी त्यामध्यें थोडीशी कां होईना 
मिन्नता आदकून यते, दें दुलनेनें स्पष्ट द्ोणार आह. केवक अतिचारांच्या 

नांकाकड़े पावून आक्षी हैं विधान केले आहे असें नाहीं, याया समत्वकः 
करण्याचें काम शास््रशांचें अद्दि, 
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प्रह्मथयोणुन्रतावे स्वरुप. 

न तु परदागत गच्छति न परान् ममर्यात च पापभीतेयंत् 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥ ५९ ॥ 

अन्वयाथेः--( यत् ) जें ( पापभीते:) पापाच्या भीतीनें ( परदारान ) 
डुसन्याच्या ल्रीचे (न गब्छति ) सेत्रन न करणे (च) आणि ( पसन् ) 
दुसन्यांना (न गमयति) सेवन करावयास न छाबगें (सा) ते (परदारनिवृत्ति:) 

परदारनिवृत्ति (अपि) किंवा (स्वदारसंतोषनाम)स्वदारसतोषनामक अणुन्नत होय, 

अथैः- पाप छागणार या मीतीमुदें परल्ली संग न करणें अगर न 
करविणें या ब्रक्षचयांणुत्॒त असे झटलें अदि, स्वदारसंतोष व परदारनिवात्ति 
अशीं दुसरी नांबं या ब्रताछा अह्ित, स्वदारसंतोष-आपल्या बरायकोत संतोष 
मानणें, परदारशनिवात्ति-दुसस्याच्या बायकोबहल बिरक्ति ठेवर्णे, यालाच 

परस््नी- त्याग अपुत्रत असेद्दी संबोधिले जातें, 

ब्रह्नचर्यघर्म प्रुव भाहे, शाश्वत आई, नित्य आह, याधमाच्या पालना- 
मक्ठें अनेकांचा पूर्वी उद्धार झाला आई, आज होत आइ्ढे व पुढढेंही होणार 
आंह, 

ब्रक्षचययत्रताचा हेतु केबछ बीर्यरक्षण व कामजय इतक्या पुरताच 
मर्यादित नाही, इंद्रियावर ताबा व इंद्रियावर संयम दवा प्राधान्य हेतु या 

ब्त्तांत आह, इतर इंद्रियाच्या स्वाधीन गाहिलों नाहीं तर कामबासनेंछा फारशी 

अनुकूलता राइणार नाहीं, उदाइरणार्थ कामोद्दीपक आहार वर्ज्य केला तर 

कामबासतना कमीतरी खास शोईछ, याम॒कें कामवासना कह्मांत आणण्यापूर्वी 

इतर इंद्रियावर ताबा ठेवणे जरूर आह. 

हिंदुधर्मग्रंथांत स्वदार॒संतीषजतासारख ब्रत आढछ झांछे नाही. त्या 
घर्मातील ब्क्षदयोत स्वद्जीच्या भोगाचाददी त्याग सांगितला आह. जैनघमो- 

इतका या अताचा सूक्ष्म विचार हिंदुधमोत झालेखा दिसत नाई, 
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ब्रह्मचयोणुम्रताचे अतिचार. 

अन्यबिवाहाकरणानंगक्रीडाविटत्वविपुलतुष) 
इत्वारिकागमन चास्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥६०॥ 
अन्वयाथे:--(अन्यविवाहकरणानंगक्रिडाविट त्वविपुलतृष: ) परविवाह 

करणें, अनेगाक्रैडा, बीभत्सरूप वचन आणि शरीर यांचा व्यापार, कामासक्ति 

तीन ठेवर्ण (च ) तसेंच ( इत्वरिकागमन ) व्यामेचारी ली गमन करणें 

( 'एते!पंच ) हैँ पांच ( अस्मरस्य ) अह्मचर्याणुत्रताने ( व्यतीचारा; ) अति- 
चार ( सन्ति ) आहत. 

अथे:--(१) ज्यांच्याशीं आपका कोणताही संबंध नाहीं, अशा 
मुल्मुलीर्ची छममें करंगे, इतरांचीं लम्में करन त्यांना संसारी बनकिष्यांत पुण्य 

आंद, अर्से मानणारे कांदीं धर्म आहेत, जैनघमाला हैं मत मास्य माही. 
(२) काम सेवनाच्या अंगाशिवाय इतर अवयवाशी काम सेबन करणें, 
(३) विट्त्व-बीभत्स शब्द बोलणें अगर क्रिया करणें (४) विपुल्तुषा-काम- 

वासनाचा तीज्र इच्छा धरणें व (५) इत्वारेकागमन-व्यामिचार, सत्रीशीं अथवा 
वेश्या यांच्यांशीं अनेतिक संबंध ठवगें, 

आचाय॑ अमितगाति आपल्या श्रावकाचाराच्या सातब्या अध्यायांतील 
सहाव्या छोकांत या अणुत्रताचे अतिचार खालील प्रमाण देतात, 

आत्तानुपाततेत्वारिकांगसंगोवारनंगर्सगो मदनातिसंग: । 
परोपयामस्य विधानमेते पंचातिचारा गदिताश्रतुर्थे ॥६॥ 

सारांद्व:---विवादित अगर अविवाहित परंतु व्यमिचारी अशा 
स्रीचा उपभोग घेणें, हस्तादिक-मुश्टिमैथुन, कामार्सक्ति, दुसय्यांचीं छमे करणें, 
इत्यादिक ब्रह्मचर्याणत्रताचे अतिचार होत, 

विधवा, वेश्या व त्यक्ता अशा त्रियांशी अनैतिक संबंध ठेविल्यानें 
ब्रतभंग होतो अगर अतिचार घडतो, यासंत्रंधी पं, आशाधरकृत सागारधर्मामत 
पहुंचे. यासंबंधीची चर्चा मुद्दाम टाह्विली आहे, 
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परिश्नद्धपरिमाणाणुवताओं स्वरुप: 

धनधघान्यादिय्रन्थ परिमाय ततो5घिकेषु निस्पृहता । 
परिमितर्परिग्रह? स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥६१॥ 
अन्वयार्थ:--( घनधान्यादि ग्रंथ ) घन, घान्य इत्यादि परिग्रहांचें 

*( परिमाय ) प्रमाण करून (ततः अधिकेषु) त्यापक्षां अधिकामरध्ये (निस्वृहता) 

इच्छा न ठेवणे हें ( परिमितपरिग्रदद: ) परिग्रहपरिमाणानुत्रत होय, यालाच 

( इच्छापरिमाणनाम ) इच्छापरिमाणत्रत हैं नांव आह, 
अथे;--घन, धान्य, दासदासी, धरदार, वस्लप्रावरण इत्यादिक परि- 

-अहांचें आपल्या मनाने प्रमाण करून-सर्यादा घादून त्यापेक्षां अधिकांचा 
संग्रह करण्याची इच्छा न घरणें याल्य परिग्रदपरिमाणाणुब्रत हाणतात, 

ही मर्यादा सारासार विचारानेंच घातली पाहिज. अगदीं भणंग 

भिकारी आह व त्यानें नऊक्रोटी नारायण द्वोण्याचें प्रमाण घालणें ६ व्यथ 

होईल, 
संग्रह करण्यांत अंतयोमीच्या लोभाव्या बासनेला बत्ठी पडावें लागंतें, 

परिमाण फल््यानें संग्रहाच्या नि्तरेधाप्रमाणे मोहाला निबंध होतो, मोहाला 

'लगाम लागतो, या अतांत भोगांव त्याग घडतो, 

अस्तेयादि अणुत्रत-चोरी न करणें, खोटें न बोछूणें, अक्नचय व 

'परिग्रद्द अपुन्तांचें पालन करणें, हीं सर्व अषटिसा बअताछा पूरक अद्दित 
“म्हणुनच अर्द्सि घर्मा्य परमोधमेः-सर्वश्रष्ठघम अरे ठरविलें आह. 

हीं चार अणुत्रत अर्िसा घ॒र्माछा पोषक ब पूरक कशी आदत, 

याची थोडीझी कल्पना येणें जरूर आह. अर्धिसा म्हणजे केब& ग्राणिमाआंचा 

बध करणें, एवढाच त्याच्रा अर्थ नाई, मनुष्य असो वा इतर प्राणी असोत, 

त्यांना कोणत्याई प्रकारत्र व अल्पस्वल्पहि कष्ट, त्राठ व पीडा न देणें याला 

अइटसा म्हणतात, कोणाचा ऐवज चोरला, परल्ोचा अभिछाष धरल तर 
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दुसंन्याल्य दुःख होणारच, कष्टानें मिछतिलेली संपत्ति भेली म्इणुन दुश्ख 
न होणें अपरिदार्य आह, ज्याच्याशी आपण खोटे बोलतो त्यायें मन दुखावर्लें 

जाते, आपत्या भावना दुष्ट होतात, परिग्रद वाढवितांना देखील अनेक बेब, 

चुसस्याच्या परिग्रहाचा अपहार करावा लागतो, “अ !च्या घरची संपत्ति 
“व 'ब्या घर्री जाते, अशा कृत्यामुत्े दुसन्पास कष्ट होतात, यामुढेंच इतर 

शर्म ईं अहिंसा धर्माचें पूरक व पोषक आदत, अद्दिसा धर्म हा सर्वश्रेष्ठ धर्म 

आंदे, अशी प्रदिद्धी देण्यास व अइसा घर्माचें अष्ठवत्व शाबीत करण्यास 
इतर अगनत कारणीमृत आहत, 

चौदा अंतरंग परिग्रह-(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) 
लोभ हैं चार कष्राय; सहाविकार--(१) ह्वास्य (२) रति (३) अरति (४) 

शोक (५) भय (६) जुगुप्सा; तीन वेद (१) पुंबद (२) जरीबेद व (३) 
नपुसक आणि (४) मिथ्यात्य, 

दहा बाह्य परिग्रह:---( १) घर (२) शेत (३) धन (४) धान्य 

(५) द्विपद (६) चतुष्पद (७) शयन (८) आसन (९) यान (१०) घातु- 
तांबे बगरे, 

सारांश--अस्तेय व परिग्रद यांत फरक फार थोडा आहे,स्वतःछा आज 
जे अवश्यक नाहीं, त्याचा संग्रह भविष्य काव्यची चिता करून संग्रह करणें, 

हा परिंग्रह आह, परिग्रहाला बंधन कां घालावयाचें ! हूँ ब्रत कां स्वीकारा- 

वयाब ! आपल्या व आपल्या मुलांबाव्वांच्या उपयोगी पडेल असे समजून 

जो एखाद्या चिंधीलयही गांठ मारून ठेवितो व दुसब्यात्य त्याची जरूरी 

अख्तांडी त्याचा उपयोग त्याल्ा करूं देत नाई, तो परिग्रही होय, गृहस्था- 

श्रमांत असणास्यानें आपल्यापाशी असेल ते रस्त्थावर आणून याकाबे, अ्से 

'नाहीं, आपल्या जवव्च्या ऐवजाचें आपण केवढ रक्षक आहो, विश्वस्त-ट्स्टी- 
आहों व ज्या वेढ्ेला दुसन्याल्या त्याची जरूरी लागेल त्यातेतीं त्याला ग्रार्वे, 

हैं थोरपणाचें लक्षण आहे; परंतु तें आचरणांत आणणें सर्वोनाच शक्य होणार 
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नाई क्षणुन जैनधमरमानें या उदार बृत्तीचा विकास करण्याताठीं प्रषम 
परिप्रह्यला मर्यादा घालण्यासार्दी पांचज्या अणुबतांत जाया दिली, परिषद, 
परिमाण स्थूलमानानें केल्यावर त्या मर्यादेवेक्षां अधिक होईल स्या संपर्त्ताचा 
मार्क आपण नब्हे तर केवत्ठ संरक्षक-विश्वस्त-टस्टी-आहों, असे समजातें 

असे सांगितलें, मनाने घातलेल्या मर्यादेतीक परिग्रहाचां उपभोग 

कमी करावा असा दंडक नंतर घातला, कारण मर्यौदेंतीर संपत्तीयरील 
ममत्वाचा व मालकीचा त्यामुछें संकोच होतो, उपभोग कमी करूनही 

आपल्याजब ठेवष्यापेक्षां सत्पात्रीं दान थार्वे, असे सांग्रितर्लें, गृहस्थाश्रमाच्या 

शेबटच्या पायरीला पो्दोचण्यापूर्वी कुटुंबांत असतां व आपल्या संपत्तीचा व्यावहा- 

रिक्त व का्यदशीर दृष्या मालक॑ असतांहीं त्या संपत्तीपैकीं आपल्याल जरूर 

तेवटीच संपात्ति आपल्या उपयोगास लावाती व संन्यासदीक्षा घेतस्पानेतर 
त्या सब संपत्तीवर छाथ मारून लोकाश्रयावर जीवित रक्षण कराबें, असे 

सांगितरलें आह, हब विकासाचा क्रम, यामुछें सामाजेक स्वास्थ्य व धार्मिक 
आनंद यांची ब्रृद्धि समाजांत होत राहील, 

साधारणत: अशी समजूत आहे कीं जसजशीं संपात्ति बाढत जाते 

तसतसें संपात्तिमानांचा आनंद व त्याचे सुख यांतह्दी मर पड़ते; परंतु हा 

ग्रह चुकीचा आहि. प्रमाण व्यस्त असते, बादीमसिंद झणतात- 

घनाजनादपि क्षेम क्षेमाद॒पि च तत्क्षये 

उत्तरोत्तरवृद्धा हि पीडा नुणामनंतशः ॥ २-६७ ॥ 

सारांद्यः--सपति मिल्रविष्यास-परिग्रहाचा संगह करण्यास-अत्यंत' 

श्रम व सायास करावें लामतात, संपति मित्ठविल्यावर त्या्ें संरक्षण करण्यास 

त्याददीपेक्षां असंख्य पटीने श्रम व सायास घ्यार्दे लागतात, मिकविलेली व 
संरक्षण केलेली संपाते जाऊं छागली झणजे तर जे श्रम व सायास व दु:ख 
होते, त्यांची कल्पनाही होत नाही, यावरून संपर्ताच्या बाढी बरोबर सुख कः 
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शान्ति यांची वाद होत अतावी, है जो सामान्य समजत आदे, ती सर्वेस्यो 

सुकीचा असूत तिच्या वादीमुद्ठे श्रम, सायास व दुःख यांची परंपरा बादतच 

जाते, परिग्रहाला मर्यादा घातली कीं श्रम, सायास व दुःख याँना आपोआपच 
मयांदा येते व त्या प्रमाणांत सुख व शांति यांचा लाभ होतो. 

परिग्रद्परिमाणाणुश्रवाच अतिचार. 

अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलो भातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्त ॥६२॥ 
अन्वयाथे:--( परिमितर्पारिग्रृदस्प ) परिग्रह-प्रमाणाणुवताबें (च) 

देखील ( अतिवाइनातिसंग्रहविस्मयलोभातिमारवहनानि ) अतिवाइन, अति- 

संग्रह, विस्मव, छोम व अतिभार-वहन ( 'एवे? पंच ) हैं पांच ( विक्षेमा: > 
अतिचार ( लक्ष्यन्ते ) निश्चित केलें गेलें आदत, 

अथेः--(१) अतिवाइन, (२) अतिसंग्रह, (३) विस्मय, (४) लोभ 
व (५) आतिभारवाहन अंस पांच या बताचे अतिचार भानिलझे आहत, (१) 
अतिवाइन क्षणज नोकर, बैल इत्यादिकांना छोभामुक्रें-प्रेमामुछें नव्हे-त्यांच्या 

शरीरापेक्षां काम घेत अधिक दूख्बर नेगें, (२) अतिपंग्रह क्षणजे आहे 

याहीपेक्षां अधिक असाबे व मिल्ठावें अशी आशा घरणें, (३) अतिबिस्मय 
ढ्वर्णजे दुसन््याचें वैभव पाहुन आश्रर्य मानणें, (४) अतिलोम क्षणजे झालेल्या 
लाभांत व फायद्यात संतोष न मानतां अधिक फायद्याची ह्वांव धर्ण व (५) 

अतिभारवाइन क्षणजे लाभ व छोभालछा बी पट्टन नोकर-चाकरावर अगर 
बैल घोडथावर त्यांच्य! शक्तिपेक्षां अधिक ओश्े छादर्णे, 

पहिल्या अतिचाराल्ा अतिवाइन व शवबटच्या अतिचाराला अतिभार- 

वाहन अ्शञी नांवें दिलीं अत, अतिवाइनानें लांब्री-पल्याचा अर्थ येतों तर 
शेवटच्या अतिचारांत भार-ओेशें-याचा समावेश होतो, 

अहिंसाणुत्रताच्या अतिचारंंत ' अतिभारारोपण ! हवा एक अतिचार 

दाखविला आहे, मग “ अतिमारारोपण ? व या अणुवतांतीरू ' अतिभार 
38 
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वाइन ? हा भतिचार यांत फरक तो कोणता १ अशी शंका येणें साइजिकच 

आई; परंतु थोब्याशा विचारांती यांत फरक आदे असें दियूनत येईल, 
अ्दिसाणुब्रतामध्यें “ अतिमारारोपणामुद्ें ”! पद्यूछा दुःख देण्यानी इच्छा 
प्रामुख्यानें असते व या परिग्रइपरिमाणाणुत्रताच्या ' अतिभारवाइन ? या 

अतिचारामधील इंतु दुःख व न्रात देण्याचा नसून लोभ अगर ल्ाभ हा हेतु 
अछ्तो. बारा मण ओशझें न््यावयाने आदे, त्याकरितां तीन बेलांची जरूरी 
असतां तें ओ्शे दोनच बैलावर लादून नेण्यानें एका बैलाच्या भाव्याचा खर्च 
चाचतो, द्वा मोह व लाभ या अतिचारांत असतो, या उदाहरणाबरून या 

अतिचारांवील भेद कछून यण्यास मदत होईल अशी आशा आहें, 

अणुष्॒ताचे अतिचाररद्दित पालन केल्यानें मिठणारें फल. 

* पेंचाणुब्र॒तनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् । 
यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीर च लम्यन्ते ॥ ६३ ॥ 

अन्वयाथे:--( निरतिक्रमणा: ) निरतिचार ( पंचाणुब्रतनिधयः ) 
पंच अणव्त हेंच कोणी एक निधि (सुरलाक ) देवछाकरूप (फरलन्ति ) 

फल अपंण करितात, ( यत्र ) ज्या ठिकाणीं ( अवधि: ) अवधिज्ञान ( अष्ट _ 

गुणा: ) अणिमादिक आठ ऋद्धथि (च)व ( दिव्यशरीरं ) रस, रक्त, 

मांस इत्यादि सप्त धातूंनी रहित अ्से सुंदर शरीर ( लम्यन्त ) प्राप्त होतें, 

अथेः:- अतिचारराहित पांचही अणुत्रताज पालन करणारा जीव 
स्वगेलोकांत-देवयोनीत-जन्म घेतो, तेथें त्यास जन्मस्याबराबर अवधिशानाची 
प्राप्ति होते, तेथें त्यास अणमा, महिमा, छघमादि आठ गुणांचा-कर्द्िचा- 

लाम होतो, सप्तधातुरहित अशा दिव्य-वेक्रियिक शरीराचा राम द्ोतो, 

पांच अणुबतांचें पालन करणारे प्रसिद्ध पुरुष. 

मातंगो धनदेवश्र वारिषेणस्ततः परः | 
नीली जयश्र संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ ६४॥ 



ह अध्याय इ शा, - श्द्रे 

अभ्वयाथेः--( मातंगः ) यमपाल चांडाब् (च) आणशि (घनदेव) ) 

श्रनेदेव ( तत; परः ) त्यानंत्तर ( चारिबेण: ) बारिषेण राजपुत्र (च ) सर्च 
( नीली ) नीलीकुमार (च ) आणि (जय: ) जयनामक राजपुन्न हे (उत्तम) 

उत्तम ( पूजातिशयं ) पूजातिशयाला, अथोत् पूज्यपदाला ( संप्राप्ता3 

आप्त झा, 
अथे;--(१) अ्दिसाणुज्रतांत यमपाक चांडाठ, (२) सत्याणुत्रतांत 

घनंदेवशठ (३) अचौयांणुजतांत अणिकाचा मुलगा वारिषेण (४) बअह्मचयोणु- 
जतामर्ध्य एका वेश्येची मुलगी नीली व (५) परिग्रहपरिमाणाणुत्रतामरध्यें राजपुत्र 
जयकुमार, अशा प्रामुख्यानें प्रसिद्ध न्यक्ति भाहित, 

अणुज्नताच्या पालनामुक्ें ज्यांचें इहलोकीं कल्याण झाले आह, अशा 
ज्यक्ति अनक आहत, पुराणांतरी त्यांच्या नांवाचा उछेख मित्ठतो, केवत् 

उदाहरण क्षणून वर फक्त पाच नांवाचा उल्लेख केला आहे, अणुतव्रत व 

त्यांतील ख्यातनाम व्यक्ति यावरून हीं नांवें पसंत करण्यांतील स्वारस्य संहजी 

कलछणार आह, वेश्येची सुझुभी वेश्यांच होगार असा समज साहजिकच 

असतो, परंतु ती ब्रह्मवर्याणुत्रती झाली, हें वैशिष्य दाखविण्यासादी नीलीच्या 
नांवाचा उल्लेख आचायोर्नी केला आहे, राजपुत्र असस्यामुर् त्याचा परिग्रह 
माठाच असणार व तो तसा ठेवाबाहदी छागणार; तथापि जयकुमारान आपल्या 

परिग्रहास मयादा घातढी, हूँ वेशिष्ठथ आदे, यमपाछ हवा जावीनें चांडाछ, 

दिसा हा त्याचा धर्म, परंतु त्यांन अहिंसात्रतावे पाडन केले,  त्याचें 
वैशिष्टय, व्यापार ब खोरें बालणें, दीं जुढीं मावंड परंठु धनदेव शेटजी 

त्याछा अपवाद झक्षणुन घर्मग्रंथांतद्वी त्याच्या नांवाछला जागा अआहि. 

उदाहरणें दऊन विषय अजिंबविष्थाच्या पद्धदीचे दं एक वेशिष्टथ आदि, 

या व यापुदील ोकांतील उदाइरणाकड दुसन््या एका दृष्टीन पाइणें 

चत्यांचा भाषा विचारांत थेणें हैं आपके आद्र कर्तव्य आहे, * नली 
फुंकिली सोनारें व इकडून तिकड़े गेले वारे ” असा हास्यास्तद प्रकार होऊ 



$3 7 अल के न जल ५304422020/: ४ अंडर मी कि ककम कक 
नये अज्ञी आशा अहि. आचाय॑ समंतभद्र यांनीं छोक संख्या २५ 
अध्यें गांचे- मदाचे-आठ प्रदार सांगितले आंदत, श्होक संख्या २७ मध्ये 

ब छोक से, २८ मध्यें जाति-कुआआदईकांचा गर्व व अमिमान घरूं नये अरे 

सांगितलें आहे. को. सं, २६ मध्यें गये बाहणारा पापी कसा ठरतों 
हं दाखविर्ले आह, छो. ६४ मध्यें ज्या ख्यात नांवाचा उल्लल केला अहिं, 

स्याचें कारण त्यांतील व्याक्तिनीं एकादा अणुवताचें पालन केलें; परंतु याकडे 
दुसप्यादी दृष्टीनें पाहतां जैनधर्म उदार आदे, विशाल आहे, सर्वाचा सारखाच 

उद्धारक आहे, जाति, कुल, गोत्र, घंदा इत्यादिकांकड़े तो पद्मात नाहीं, 

घर्मानुसार ज्याचा आचार व विचार तो धार्मिक व जैनधर्म धार्मिकांचा 

उद्धारक आह, तो जातीनें व जन्मानें ब्राक्षण द्णुन त्याछा कवठाव्वीत नाहीं 

अगर शुद्र हणून त्याला लाथाडीत नाई. काठ कीं गोरा, भ्रीमंत कीं गरीब 

हैं पहात नाहदी, तो आचाराचा भोक्ता व सर्वाचा उद्धारक अहे, क्षणूनच 
साबंधर्म द्ोण्यास तो खचित पात्र आहे, 

यमपाल चांडछाचेंच उदाहरण घेऊं. राजाशप्रमाणें गुन्हेगारांना फांशी 

देण्याचें काम यमपाल करीत होता, जातीनें, जन्मानें झूद्र व मांसाहारी होता. 

तो अस्ृश्य होता व त्याचा पोटापाण्याचा घंदा नीच होता, अद्दिसाणुब्रताचा 

त्यानें स्त्रीकार केला व पुराणांतरीं त्याचें नांव अजरामर होऊन राहिलें आदि; 

कारण या अतपालनामु्ें जैनधमानें त्याचा उद्धार केला, आचार्य समंतभद्र 

यांनी छो. से, ६४ मध्यें त्याच्या नांवाचा प्रामुख्यानें प्रथम उल्लेख केछा 

आहे, उद्धाराच्या व अहिंसापालनाच्या आड त्याची जात, त्याचें कुल, त्याचा 
घंदा हीं आरलीं नाईत, 

या यमपाल चांडाढ्वाची त्याच्या राजानेंच पृजा केछी नाई, तर सिंहा- 
सनावर बसवून देवांनीही त्याची पूनाअची कछी ई पुदीरल छलोकावरून 
कछून येइल, 

ते प्रभाव समालोक्य राजाये: परया मुदा । 
अभ्यार्चित:स सातंगो यमपालो गुणोज्वलः ॥ २८ 



अध्याय ३६ श. श्ष्षु 

खारांझ--या चांडाव्वाच्या जताचा प्रभाव पाहून शजा ब प्रजा 
यांती मोठ्या आनंदानें ब सन््मानानें त्या सहुणी यमपाल चांडाब्डाची पूजा 
केली, जातीनें चांडाढठ पण दृढ अति झाल्यानें त्याची अस्पृश्यता गढी व तो 

खुद राजाब्याही सरन्म्मनात्म पात्र झाल्य, त्याचा सन््मान येथेंच धांबला नाहीं. 

देवादिकांनीही त्याची पूजा केली. 
तदा दद्व॒तमाहात्म्यात्मद्ानु भवरागतः। 
सिंद्दासने समारोप्य देवतामिः झ्ुमैजेले: ॥२६॥ 
अभिर्षिच्य प्रदर्षेण दिव्यवश्यादिभिः सुधीः। 
नानारत्नसुवर्णायरे: पूजित: परमादरात् ॥२ण॥ 

साथंश--या यमपार चांडाब्ाची शुद्ध व झ्लुम पाण्यानें सिंहासनावर 
बसवून देवानीं पूजा कठी व त्याछा आहर-वस््रभूषणें दिलीं. या प्रसंगारू 

उद्देशन एका आचार्यानें क्षटलें आह कीं:--- 
चांडालो5पि ब्रतोपेतः पूजित: देवतादिभिः । 

तस्मादन्यैने विप्राध्ेजोतिगर्वों विधीयते ॥३०॥ 
सारांश--जातीनें चाडाछ परंतु ब्रती, याचा सन््मान देवादिकांकडून 

होतो, सबब मी ब्राक्षण अहि, मी उच्च कुलीन आहे, असा गये घरूं नका, 
यावरून उच्चनीच हा भेद मानछेला नाई, स्पृश्य वा अस्पृश्य हा 

विचार नाहीं, वर्णमेद नाहीं अगर कुलमेद मानलेलय नाहीं. गुणाला, 
सद्ुणाला व आचाराला मान दिल्य आह. 

आचार्य अमितगति यांनीं हाव भावाथ दुरुन्या दडान्दांत व्यक्त 
केला आंद, त कझणतात कीं:--- 

शीछवंतो गताः स्वर्ग नीचज्ञातिभवा कपि । 
कुलीना नरक प्राप्ता: शीकसंयमनाशिनः ॥४ 

सासंश्ा:--नीच जातीत व इल्क्या कुब्ांत जन्मलेला परंतु शील- 

वान वा आचारसंपत्न असणारा स्वर्गाछ्ा जाता ब या उछट आचारदीन पण 
उद्चकुडीन नरकाला जाता, 



१६६ रत्मकरण्ड्शावक्राचार 

बर जी विचासरणी दिली आह, त्यांत ककछ भर नारायण दोतो, 
एव दिखून येतें; परंतु आचाय॑ शिरोमणी स्वामी समंतभद्र आएल्या 
आवकाचारांतपव झणतात- 

श्वाउपि देघो5पि देवःश्रा जायते धमेकिस्विषात् | 
सारांश:--घमाचरणामुक्ें पशुयानीतीछ कुत्ता देबयोनींत जन्मतो व 

पापाचरणामुक्ठें देवयोनींतील देवाला कुन्याच्या योनींत जन्म ध्यावा लागतो, 
यावरून जाति-कुलादिकाचा गर्व वाहणें ईं अधर्म आहे, पाप आहे व घर्म- 
संमत नाईी, आचारच उद्धारक आहे, 

यापुढील छोकांत ( ६५ ) पातकामुद्ठें प्रसिद्ध पावलेल्या व्यक्तीची 

नांवें दिलीं अद्दित, त्यांतील धनभी-हा हिंसक झाला, आईबापांनीं सत्यधोष 
झणून नांव ठेवलेला असत्य वचनी ठरला, तपस्वी असूनह्दी चोरीचा मोह 
त्याला आवरतां आला नाईीं, यामुदे त्याची संपत्ति, त्याचें नांव अगर 

त्याचा पेशा पापाच्या आड भाला नाहीं व धघर्माज्या दसरवारांत ते दोषी 

ठराबैले गेले, 

हा काटेकोर न्याय इतर धर्मात मिव्ठेलच असे नाहीं; क्षणूनव जैन- 

धरम उदार आहे, उद्धारक आह्दे व तो गुणीपासक आहे अश्ी त्याची ख्याती 

आह, यामुरछंँच तो सावंधम होण्यास पात्र आंह. 

या व पुढील औछोकांत ज्या नांबाचा उछ्लेख केला आहे, तीं केवछ 

नमुन्यादाखल आइत, पुराणांतरीं अशी उदाहरणें अनेक आहत, *“छो. से, 

६४ मधील महात्म्यांनीं अणुत्रत पालन केलें व छो, सं, ६५ मघील महा- 
भागांनीं ! पांच पातकांपैकी एक एक पातक आत्यंतिक प्रमाणांत केले होतें 

अर्से समजणेचें आहे, 

- कोष्टयाचें काम करणारा कबीर, कुंमाराजें काम करणारा गोरा कुंभार, 

सावंत माठी, रोहिदास चांभार, सेना न्हावी, तुलाधर वाणी, तुकाराम, . दव्ठप 

करणारी जनाबाई, सअन खाटीक, नामदेव हिंपी व वेश्यापुश्री कान्होपात्ा यांचा 



अध्याय ३ रा. श्द्द्ड 

उद्धार शाल्यादें हिंदुघर्मीय मानितात, बरील संत हे आपतला घंदा करीत॑ 

अस्त, हेंद्दी रुक्षांत ठेवण्यासारख आदि 
को, से, ६४ मधील यमपालादि ख्यातनाम व्यक्तीदी असाच नीच 

चंदा करणान्या होत्या, या उदाहरणांतीरू साम्य अनकप्रकारें आहे. 

एक एक पातक करण्याचें सोडून दिलें, तेवक्यापुरतें तरी ते सदाचारी 

झाले, घमोनें त्यांना आपला मानिला व त्यांचा उद्धार केला, जात, कुछ» 
गोत्र, बय, वर्ण व त्यांचा घंदा धर्मानें पाहिला नाहीं, सदाचार पाहिरू॥ 

हिंदुधर्म॑तील संत-संतीणींची बर जी नामावली दिली आदि, ते सत्पुरुष 

अगदी अलिकडच्या काव्ठांतीछ आहत. हिंदु्मातील वर्णाअमधर्माची ' पकड 
कमी झाल्यानंतर व वारकरी सांग्रदाया्ज महत्व वाढल्यानंतरचों हीं उदाहरण 

आदत; ह चाणाक्ष बाचकांच्या लक्षांत येईल्च. 

दिसादि पांच पाप केल्याने प्रसिद्धीस आलेल्या व्यक्ति. 
धनश्रीसत्यघोषो च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा व्मश्रुनवनीतों यथाक्रमम्॥ ६५ ॥ 

अन्वयाथेः--( घनश्रीसत्यघोषी ) धनश्री, सत्यधोष (अपिच ) तर्सेच 

( तापसारक्षकों ) तापस व कोतवाल ( तथा ) त्याचप्रमाणें ( श्मश्रनवनीतः ) 
श्मश्रुनवनीत है (यथाक्रमं ) अनुकरमानें ( उपाख्येया: ) सांगितले गेले आद्वित, 

अथे:--(१) हिंसा केल्यामुछें एका ब्यापास्याची बायकों धनभी, 

(२) खोटें बोलण्यानें सत्यधोष-भोभूति नांवाचा ५ रोहित, (३) चोरी केस््यानें 
एक तपस्वी (४) मैथुनामुछें यमदंड नायक नांवाचा कोतवाल व (५) परिग्रदद 

पापांमुछे इ्मभुनवनीत नांवाचा व्यापारी, अशा कुप्रसिद्ध व्यक्ति होऊन गेल्या, 

आवधकांचे आठ सूलगुण 

मधमांसमधुत्यागे! सहाणुव्रतपशकम् । 
अष्टो मूलगुणानाहुग्रेहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ 
अन्ययार्थः--( भमणोचमा:) जिनेंद्र मगवंतानीं ( मद्यमांधमधुत्यागै , 
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सट्ट अणुत्रतपंचकं ) दारू, मांस, मधु यांच्या त्यागाबरोबरः पांच अणुववांचे 

पालन करणें यास( अष्टी ) आठ (मुल्गुणान्) मूल्गुण ( आहुः ) छटरें आई. 
अथे:--(१) मद्यत्याग (२) मांस्त्याग (३) मधुत्याग (४). हिंसा- 

त्याग ( अह्टिसाणुव॒त ) (५) असत्यत्याग ( सत्याणुत्रत ) (६) चौर्यत्याथ 
( अचौरयांणुव्रत ) (७) कुशीलत्याग ( ब्रक्षचर्याणुत्र॒त ) व (८) परिम्रदत्याग 

( परिग्रहपरिमाणाणुत्रद ) अंसे श्रावकांचे आठ मूलगुण म्ानिले आहत. 
(१) दाद (२) मांस व (३) मधु-मघ अशा या तीन बसुंचा त्याग 

करें क्षणजे ती सेबन न करणें व पांच अणुव॒तांचें पालन करणे, अखे 

आवकाच आठ मूल्गुण-मुख्यगुण होत, 

भ्रावकांच्या मूछ-मुख्य-गुणांची संख्या ८ आहे, याबदर निरनिरात्ण्या 

आचार्योच्या वचनांत मतभेद नाहीं, मद्य, मांस व मधु यांच्या त्यागाचा 
समावेश आठ मूलगुणांत अनेक आचार्यीनीं कलम आदे, याबरून या तीन 'म!कार 
त्यागाब॒दलईी आचाय॑ बचनांत फारशी मिन्नता नाई. मात्र तीन 'म'कार बजा 

जातां भावकांच्या बाकच्या पांच मूलगुणांत कोणकोणत्या गरुणांचा समावेह 

होतो, याबदल बगाच तीत्र मतभेद आचार्य बचनांत दिसून येतो, उदाहरणार्थ 
सोमदेवांच्या मर्ते:-- 

(१) मद्यमांसमछुत्यागे: सदोदुम्बरपंचके: । 
भ्रष्टावेते ग्रहस्थानामुक्ता मुऊगूणा: श्र॒ते ॥ 

सारांदा:--मद्य, मांस व मधु यांच्या त्यागाबरोबरच पांच उदुम्बर- 

डेबर-वड पिंपव्ठादिक प्रकारच्या झाडांच्या-फछाचा समावेश करूल आठ 

संख्येची मरती सोमदेबांनी केली आदि. 

पं, आशाघरांब्या मते खाली आठ मूल्गुण अहित, 

मद्मपऊमधुनिज्ञाशन-पंचफलाविरतिपंचकापतलुतीः । 
जीवद्याजखगाकनमिति च क्रचरिए्॒ट भूकमुणाः हैं 

अमिकाति-भावकाचारांत पांचन्या अध्यायांतीरकू पदिछा कठो, खालीरू- 
प्रधाणें आड, 
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मद्यमांसमधघुरात्रिभोजनम् क्षीरवृक्षफलवजेन त्रिधा । 

कुवेते बतजिध॒क्षया बुध स्ततन्न पुष्यति निषेवते घतस् ॥ $ ॥ 

आचार्य अमितगतीनी मद्यपानाच्या अनिष्ट परिणामारंबंधी जे विवेचन 

केलें आह तें पाहतां आचार्याच्या यूक्ष्म अवलोकनाची खरीखुरी कल्पना 

येते, मदिरापानापासून छोकां्नी परावृत्त व्हावें, क्षणन ते छोक ४ मर्थ्व 

लिद्दितात की, 'मूत्रयन्ति पतितस्य मेडल विस्तृत विवरकांक्षया मुल!-दारब्याच्या 

तोंडांत कुआाईी लूघवी करतो., मद्यपानापासून परावृत्त करण्यासाठीं अशी ही 

कंडक भाषा वापरली असावी, व्यासपीठाबरून दाझुबंदीबहल व्याख्यान 

देणान्या वक्त्याछा आचार्य अमितगर्तीच है विचार बरीच नवी दिशा 

दाखबितील, 

आचार्य पदन्ननंदि यांच्या भ्रावकाचारांतीठ आठ मूलगुण कोणते 
याबहलूचा उल्लेख पुदें दिला आह, 

त्याज्य मांस च मरद्य॑ व मधूदुबरपंचकम् । 
अष्टो मूलगुणाः प्रोक्ता सृद्दिणो इश्टिपूवेकम् ॥२१॥ 

साशंश--तीन “म?कार व पांच उद्दुबर त्याग ही सम्यग्दर्शन सहित 
गृहस्थाचे आठ मूलगुण आद्वित, 

सप्तन्यलन व आठ मूलग॒ुण. 
को, से, १० मध्य आचार्य पहनंदी यांनी सप्तव्यसनांची नामावली 

दिली आदि, ती:--- 

दयूतमांससुरावेश्याखोटचोयेप रांगना: । 
महापापानि सप्तेव ब्यसनानि त्यजेद्युघ: ॥१०॥ 

सारांश-:(१) जुगार खणें, (२) मांस खाणें, (३) दारू पिें, 
(४) वेक्यागमन, (५) शिकार करणें, (६) चोरी करणें, व (७) परक्लीमोम 
अबकी हीं सात व्यसन आदत, यावरून आठ मृल्युणांतीझ तीन मकारापेकीं 
दोन मकार व पंचाणुत्रतापैकों (१) दिंसा (२) चोरी (३) खो बोछणें व 
(४) कुशील यांचा समावेश केला आहे 
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आवकाचारांत या व्यसनांचा समावेश कां केला नाही ! आचार्य पद्म- 
नंदीनीं ह सात पातकें एकत्रित केलीं आदत, व आचार्य समंतमभद्वानी जे 
आठ मूलगुण मानिल अद्दित त्यांत या सप्तब्यसनांचा समावेश झाला आह. 
विषयाच्या मांडणींतील हा फरक असावा असे दिसतें, 

सागारघर्माम्त अध्याय दुसरा छो, से. २ यांत मूलगुणांची संख्या 

बादबिलेली दिसते, तीन मकार, पांच उदुंबर याशिवाय छोणी, रात्रीभोजन 
व अगालडित जरू-यांचा त्याग, यांचा मूलगुणांत समावेश केला आहे. यांवरून 

रात्री-मोजन-त्याग अताचें फार हाल झाल्याचें दिसतें. रात्रीमोजनत्याग्राला 

कांहीनीं अणुब्रतांत, कांहीनों मूलगुणांत घातले तर आचार्य समंतभद्र यांनी 
सहाव्या प्रतिमाजतधास्यांना राधीमोजनत्याग सांगितला आहे. ( पहा छो, 

से, १४२ ) 

श्री जिनंसनाचार्याच्या मतें पांच अणुव्रतें (६) जुगार (७) मय व 
(८) मांसत्याग असे आठ मूलगुण आंहत, 

यावरून आठ मूलगुणात मधु-मध-यांचा समावेश श्रीजिनसेनाचार्य 
करीत नाहींत. रात्रीभोजनत्याग व्रताचाद्दी ते आठ मूल्गुणांत समावेश करीत 

नाईीत, अध्याय दुसरा छछो, से, १८ यांत पं, आशाधरानी (१) मध, (२) 
मांस, (३) मधु, (४) राजिमोजन, (५) पंच उदुंबर यांचा त्याग व (६) 

त्रिका७ देवद्शन (७) जीव्रदया व (८) वस्मगाठ पाणी असे आठ मूलगुण 
सांगितले आहत. 

तीन 'म'कार व पांच अणुन्न्ते अशा आठांची मूल्गुण अतांत गणना 

आचायोनी केली आहे, या तीन “म!कार त्यागाची बाढ़ ती कशी करावयाची १ 
पांच अणुन्नतांची वाढ करण्याची योजना गुणबरतांत दिली आह, शिक्षात्रतांत 

याही पुढें विकासाझा संधी दिल्ली आदे, “म!कारत्रयाशैवायच्या इतर मूल- 

गुणांच्या वाठीची शक््यता आहे परंतु “म'कार त्रयाच्या त्यागाच्या बाबर्तीत 

चार करूनही शक्यता दिसत नाहीं. 
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अज्ञास्पितीत आठ मूछगुणांत तीन 'म'कार व पांच उददुंबरत्याग' 

यांचा ज्यांनी समावेश केला जाई, त्या आचार्यीच मतच अधिक ' सयुक्तिक 
बातें, या. पुस्तकांत या आठ मूलगुणाबदरू असर्लेल्या मतभेदाें परिशिष्ट 
दिलें आह 

यावरून भावकाचाराचें (१) तीन 'म'कार व पांच अदुबर त्याग हा 
पाहछा पयौय अगर पढिली पायरी (२) अणुवत पाछ्णान्यांची दुसरी बन 
गुणब्त व शिक्षात्रत पाव्णाय्यांच्या या पुढीरू पायय्या अगर पर्याय आहित्त, 

अतें मानणें अधिक सयुक्तिक होईरू असे वाट्ते, या मतमेदांचा समन्वय 

कसा करतां येईल हं शास्रशांनीं ठरावें, (पहा को. से, ८४ व त्या 
खालील विवेचन, ) 

अध्याय ४ था- 
गुणवतांच वर्णन, लक्षण व भेद- 

दिखतमनथेदण्डब्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् । 
अनुबृहणाद्गुणानामारूयान्ति गुणवतान्यायों: ॥६७॥ 

अन्वयाथे:--( आर्या: ) तीर्थकरादिक ( दिखतमनर्थदण्डअत )-- 
दिखत, अनथदण्डश्रत (च) तसेंच ( भोगोपभागपरिमाणम् ) भोगोपभोग-- 
परिमाणत्रतार्ण ( गुणानां अनुबंहणात् ) अष्ट मूलगुण इद्धिगत करण्यासादी- 

कारणाभृत असल्यामु्ठे ( गुणबतानि ) गुणबर्ते असे ( आख्यान्ति ) झणतात, * 
अथे:--(१) दिखत (२) अनर्थदण्डज्रत व भोगोपमोगपरिमाण « 

बत असे गुणवलाचे तीन भेद आहत, श्रावकांच्या पांच अणुव्रतांची इद्धि बः 
वाढ होग्यासार्दी गुणबताची जरूरी आंद, अणुबेत कोणती व त्यांचें अतिचार' 
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कोणकोणत; याचें विवेषनन यापूर्दी करण्यांत आलें आने, ग्रणत पाछकन कर- 

' यान आतिचार हृढ्ं इृढ्ं ब ऋमाऋरमानें नष्ट इ)त जातील, एबढेंचर नब्दे तर 

अतिचार रद्दित अणुनतांचें यूक्ष्म पालनही अधिक्रोधषक होत जाई, अशुव्तत 
पालनामध्यें पांच पातकांचा स्थूछ मानानें त्याग होतो; परंतु गुणबत् धारण 
केल्यानें सूक्ष्म पावकांचाईी मर्यादित त्याग द्वोतो, दवा मर्यादित त्याग अगर 

विकास कसा द्ोतो, ई पुढील विवेचनाबरून कढून येईल, 
दिग्वतार्च स्वरूप. 

दिग्विलिय परिगणित कृत्वाता5॑इ बहिने यास्यामि । 
इति संकल्पो दिग्वतमाशृत्यणुपापविनिवृस्थे ॥ ६८ ॥ 
अन्वयाथे:--( अणुपापविनिवृत्य ) सूक्ष्म पापांचें निराकरण होण्या- 

करितां ( दिग्बलय परिगाणित कृत्वा ) दिशेच्या सीमा मर्यादेत करून ( अतः 

बाहि: ) त्या सीमेच्या बाहर ( आदतें ) मरेपर्यत ( अह ) मी ( न यास्यामि ) 
जाणार नाहीं (इति संकल्प: ) अशा प्रकारचा जो हृढ निश्चय त्यास 

( दिगत ) दिग्रत असे झणलात, 

अथे;---अमृक- विशिष्ट-मयादिपर्यतव मी जाईन, त्यापुें भी जाणार 
नाहीं, अशी आमरण प्रतिज्ञा करंणे याल्य दिग्खत असे झणतात, दाहि दिशा 

विचारंत बेऊन प्या त्या दिशेत कोठपर्यत जावबांचें हैं ठरविणें व त्या 
मयोदेच्या पलिकड जावयायें नाई, असा संकल्प केल्यानें का बत 
घेतल्वानें-त्या मर्यादिउ्या पलीकडच्या प्रदेशांतील सूक्ष्म पातकांचाही त्याग 

होतो, मुंबई अगर कलकत्त्यापयंतबच्या भागांतच मी व्यवहार करीन, त्या 
' पढीकडच्या शहराशी मी ज्यापार करणार नाहीं, व्यापारासादी प्रवास करणर 

नाई अगर त्यासाठीं दुसम्यास पाठविणार नाहीं अगर पररग्यवहासभेंदी: 
व्यवद्टार करणार ताहीं; इत्यादि प्रतिशा करणे याक्या दिग्खत असे झणतात, 

या अतामुद्ठें छोभावर नित्रष येतो; हिंसा घड़ावयाचरी असली तर ती विविज्षित 

मर्योदेंतच-ददीतव-घदेल, सारांश अणुवतांमंध्ये ददिशांची जी मोकव्ीक 
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मिल्डालेली असते त्या मोकव्ठीकीला-स्वातंत्याला हकूंहदूं, कमाऋरमानें पायबंद 

घादन पांच पातकांना क्षीणता आणणष्याज्या उद्देशानें गुणबरताची व स्याच्या 

भेदाची योजना धर्मशांनीं केली आह. पहिल्या गुणबतांमध्यें मौगोलिक मर्याद 
घालण्यांत आली आंह, वर व्यापार व व्यवहार यांचें उदाहरण दिलें आह, 
परंतु दिग्कतामुछें हिंसादि सर्वव पातकें कमी होणार आहत, घातलेल्या 
मर्यादेबाहर न गेल्यानें त्या बाहेरच्या हद्दीत हिंसा घडणार नाहीं, चोरी करणें 

घडणार नाही, परस्त्रीसंगार्ज पातक घडणार नाही अगर तेथे परिग्रहदी बाढ- 
वितां येणार नाही. पांच प्रकारच्या पातकांपकों जीं पातकें घडतील, तीं या 
संकल्पित भौगोलिक क्षेत्राच्या मयादेंतव घडतील, पातकांना अशाप्रकोरे 
क्षत्रमयांदा घालभ्यांत भाली, 

दिग्वताच्या मयांदा. 

मकराकरसरिद्टवीगिरिजनपदयोजनानि मयोंदाः । 
प्राहुदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ६९ ॥ 
अन्धयाथे:--( दशानां दिशां ) दह्ाही दिशेंचा ( प्रतिसंहारे ) त्याग 

करण्याकरितां ( प्रसिद्धानि ) प्रासेद्ध (मकराकरत्तरिदटवीगेरिजनपदयोजनानि) ' 
समुद्र, नदी, बन, पर्वत, देश, योजन हा (मर्यादा; ) सीमा (प्राहुः ) 
सांगितल्या आहत, 

अर्थे;--प्रसिद्ध नदी, नद, वन, पर्बत, देश इत्यादिकांच्या नांवाने 
मयांदा ठरबाव्यात, अमृक योजन टांबीच्या-पलथाच्या-बादेर मी जाणार 
नाहीं, असेही ठरवावें, उदाहरणार्थ अरबी समुद्रापलीकडे, सात- 
पुड्यापलीकडे इत्यादि इत्यादि, एक योजन क्षणजे चार कोस, स्थानिक 
बहिवाटीप्रमाण एका योजनाचे ६ ते ८ मैल भरतात, आचार्याच्या कार्छी 
ईं मापन होतें व इलीं मैलांचे जसे दगड आदत, तशी योजनांची खूण 
दाखविणारे दगड़-खुणा-त्या कारों होत्या अंस दिसतें, 

दिग्वतधघारणाब फल. 

अवधेषहिरणुपापग्रतिविरतेदिंगरतानि धारयताम् । 
पंचमद्दात्रतर्पारेणतिमणुत्रतानि प्रपद्यचन्ते | ७० ॥ 
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अन्वयाथे;---( अवधे:बहिः ) मर्यादेच्या बादेर (अणुपाप्प्रतिकिस्ते:) 
- सूक्ष्म पापांचा त्याग होत असब्यामुत्ठें ( दिग्वतानि ) दिखते ( घारयतां ) 

घारण करणान्यांची ( अणुज्तानि ) अणुमेत ( पंचमझजतपारिणति ) पांच 
-मदात्ताच्या सहशवेला ( प्रपद्यन्ते ) प्राप्त होतात, 

अथ;--ज्यांनी दिग्कत घतलें, त्याजकड्टन त्या बिशिष्ट क्षेत्रमयादेच्या 
बाहर सूक्ष्म पातकेंही घढ़त नाईत; क्षणून त्या मयादिच्या-इद्दीच्या-पलिकढे 

त्यांचों अपुत्रंत मदाबतासारणी दिसतात, मनाने घादून घेतलल्या मयादित 
भौगोलिक इद्दीत-ते अणुत्ती असतात, व घातलेल्या मर्यादेज्या पलिकडे ते 

महदत्रती सारे भासतात, परंतु त तसें प्रत्यक्ष असत नाहींत, तथापि मर्यादे- 

बादरव्या इद्दीत कोणतेंच परातक त्याजकड्टन घट्टन यत नाहीं, व्यवहाराला 

जितकें क्षत्र अधिक तितके पापालाही क्षेत्र अधिक, क्षेत्र मयांदा घातस्यानें 

पापालाही आपोआपच मयांदा बसते, सामान्यतः जये आपण हजर नाहीं 
'तेथें आपल्या कट्टून पाठके घहत नाहीत, सांगरलीत मी असतांना मंबईस 
माइ्या द्वातून पावक करें घडणार १ या बरतांत पत्नव्यवहारानें अगर अशाच 

दुसय्या संकेतानेंही व्यवहारास मनाई असल्यानें बताने ठरविलेल्या मयदिच्या 
-आाहिर अप्रत्यक्षद्दी पातकें घडत नाहींत, 

मयोदेबाद्देर मद्दाव्नती कां दोत नादीं ? 

प्रद्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्ररणमोहपरिणामाः । 
सचेन दुरवधारा महात्रताय प्रकस्प्यन्ते ॥७१॥ 
अन्ययाथेः--( प्रत्याख्यानतनुत्वात् ) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 

स्माया, छोभ हूँ मंद असल्यामृझ ( मन्दतरा; ) अत्यंत मंद झाछिले ( चारि- 
-त्रमोहपरिणामा: ) चारित्रमोइनीयार्ज परिणाम ( महात्रताय प्रकस्प्यन्ते ) 
मदत्रताचों कल्पना उत्तन्न करितात, झणजे महाजतासारखें दिसतात आणि 

“ 'तें? ) ते चारित्रमोइनीय ( परिणामाः ) परिणाम ( सत्वेन ) भस्तित्वार्न 
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( दुस्बघारा: ) जाण्यास कठीण आहत अर्थात् ते इतके सूक्ष्म आहत कीं 

त्यांचें अस्तित्वदही छवकर लक्षांत येत नाई. 
अथः--भ्रत्याख्यानावरण-क्रोध, मान, माया ब लोभ यांचा क्षयो- 

पशम झास्यानेच महत्ती द्वोतां येते, श्रावक, कोध, मान, माया व छोम 

या कषायांवून मुक्त झांलला नसतो; परंतु तो दिखती झाला असस्यानें 
मर्यदिबाहेरच्या प्रदेशांतही तो सूक्ष्म पापांचादी त्याग करितो, त्यामु्ं त्या्ें 

कषाय अत्यंत मंद दोतात, क्षणून त्याचीं अणुन्नतें जरी महाबतासारखीं दिसत 

असलीं तरी साक्षात्-प्रत्यक्ष-तीं महाजत दहोत नाईत, 

क्षेत्रम्यादेवा संकल्प व त्यामुक्ें पातकांना बसणारा आढ्ठ, हा एक 
प्रकारचा कत्रिम उपाय आहे. कामक्रोधादे कषायांतून जीव मुक्त झालला 
नसतो, सांगलीबाहेर जावयाचें नाई, असे ठरविल्यानें सांगलीबाहेर माध्न्या 

हातून पातक घड़णार नाहीं परंतु त्यामुद्ठें माझ्ें मन कामक्रोधादि कषायाच्या 
तावडीतून चुटलेलें नसतें; झ्णुन क्षेत्रम्यादेबादेर मी महाबती असल्यासारखा 

दिसतो, तसा प्रत्यक्ष कोठेंच असत नाहीं, क्षेत्राठ्ला मयादा आली परंतु 

मनाछा ती आडी नाई. 

मद्दाबताच लक्षण: ८ 
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायेः । 
कृतकारितानुमोदेस्त्यागस्तु महावरत महतामू ॥७२॥ 
अन्वयाथे:--( हिंसादीनां ) हिंसादिक ( पंचानाम् ) पांच (पापानां) 

पापांचा ( मनोवच:कायै: ) मन, वचन, काय यांनीं (तु )व ( कृतकारि- 

तानुमोदेः ) कृत, कारित, अनुमोदनानें (त्यागः) त्याग करणें ईं ( मद्दता ) 
श्रेष्ठ पुरुषांचें ( मह्ाजतं ) मद्ाजत होय, 

अथे:--ईिसादिक पांच पापांचा मन, वचन व काय यांनी आणि 

कृत, कारित व अनुमोदनानें संपूणेपण त्याग करणे यास मद्दाजत अरे 
झटलें आदि, ः 
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दिखतायें वा तीनही गणवर्ताचें विवेचन पुर्रें शेष्यापूर्वीच महाजतानें 
लक्षण सांगण्याचा प्रयत्न कां झाठा असावा ! वास्तविक्र ह छोक येथें 
नको होता, प्से वाट, दिग्वतामुकें मयादिबाहर दिग्त्ती महात्रत्यासारखा 

दिसतो, अरे मागीछ छोकांत झटल्यानें येथें मइात्रतार्चे लक्षण तर दिलें. 
नसेल ना ! 

दिग्वताचं अतिचार. 

ऊध्वोधस्तियेरव्यतिपाताः क्षेत्रइद्धिरवधीनाम् | 
विस्मरण दिग्विरंतरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥ ७३ ॥ 

अन्वयार्थे;--( ऊष्बोधस्तियंग्व्यतिपाता: ) अशानानें किंवा प्रमादानें 
वरच्या, खालच्या किंवा विदेशाच्या मयदिज उल्लंघन करणें ( क्षेत्रृद्धिः ) 
क्षेत्राची मादा वाढवि्णें व. ( अवधीनां विस्मरणं ) मययोदा विसरून जार्णें, 
('“एत? ) दें पांच ( दिग्विरतः ) दिखतांचे ( अत्याशा;) अतिचार 
( मन्यन्ते ) मानले गेले आहत, 

अथेः--अज्ञानामुरें, विस्मरणामुछें अगर चुकीनें या ब्तांत जे 
अतिचार वा प्रमाद उत्पन्न होतात ते अतिचार पांच प्रकारचे आहत, 

(१) उध्वभागव्यतिक्रमण-पवंत अगर वृक्षादकांच्या शिखरावर चढणें 

(२) अधेभागव्यतिक्रमण विहीर अगर विहीरीसारख्या जामिनींत खोल गेलेल्या 
भागांत जाणें (३) तिरयस्मागव्यतिक्रम-तिरकस रस्ता आंद्र अगर आकार 
आहे अशा ग॒द्दादि भागांत जायें, (४) अवधि-केलेल्या मयादिचें विस्मरण 

होगें; क्षणजे अमृक् एका दिशेची मर्यादा १०० कोस घातली होती कीं 
७५० फोस घातली होती याबदरू संशय आस्यानंतर ५० कोसापुदें जाण्यानें 

अवाधिविस्मरण अतिचार घडतो, परंतु १०० कोसाच्याही पढीकड जाप्पाने 

ब्रतभंग द्ोतो, (५) क्षेत्रवाद्वि- एका देशची मादा वादगिणें व दुसन््या [दिशेची 

मर्यादा कमी करणें, उदाहरणार्थ अत घेतांना १०० कोस पूर्बछा व २०० 
कोस पश्चिमेला, अशी मर्यादा घातली असतां १०० ची मर्यादा १५० करें 
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ब २०० ची मयांदा १५० बर आणुन ठेवर्णे, पूर्वक १०० व पश्चिमेछा २०० 
मिदन ३०० कोसाची मर्यादा होती व दोन््दी दिशला दौडशे-दीडशेची 
मर्यादा घातस्थास बरिघडतें कोठें ! अशा प्रतिपादनास तक्रार राहणार झणुन 
मयदिच्या क्षेत्रांत असा बदल केला तरी ब्रतांत अतिचार दोष घढ़तो, संक- 

ह्पित मर्यादिच क्षेत्रफठ बिचारांत घेऊन त्या क्षेत्रफछांत फेरफार तर कराब- 

याचा नाहीं. दिशांच्या संकौल्पत क्षेत्रांत फरफार करावयाचा, अशा प्रकारास 
आहढछा घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

अनरथेदंडवताचे स्वरूप. 

अभ्यन्तरं दिगवधेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेम्यः । 
विरमणमनर्थदण्डब्रत विदु्तघराग्रण्यः ॥ ७४॥ 
अन्वयाथ;--( दिगवधेः ) दिशांच्या मयदिच्या ( अम्येतरं ) आंत 

( अपा्थिकेम्यः ) प्रयोजन रहित ( सपापयोगेम्य: ) पापांच्या संबंधापायून 

अधथात् पापरूप सन, वचन आभणि काय यांच्या प्रवातपासूल ( विरमणं ) 
विरक्त होणें थांत (अतघराग्रण्यः ) बंते घारण करण्यांत अग्रगण्य असणारे 
अर्थात् तीर्थकर देवादिक ( अनर्थ दंडब्तं ) अनर्थ दंडब्रत ( विदुः ) झणतातं. 

अर्थ:--दिखतांत घातलेल्या मयादेच्या आँतही ज्या इत्यामुद्ठें धर्म 

यश, सुख व छाम यापैर्की एक अथवा अधिकाची प्राप्ती होणार नसतांडी 
निष्कारण परापबंध होईल अशी कछूत्ये न करंणे याछा अनर्थंदंडजत असें 

झणतात, जतांत विशिष्ट मरयदिच्या बाहिरच्या प्रदेशांत पापोपदेशादिकांचा त्याग 

होतो, परंतु अनर्धदंडब्तांत मर्यादेच्या आंतददी निष्कारण पापोपदेशिकाचा 
त्याग सांगितल आह, 

मन, वचन व काया यांची निष्कारण पाप-कारक व परपीडाकारक 

प्रवृत्ति होते, झणून या त्रवास अनथदंड असे नांव दि आहे, उत्तम, मध्यम, 

कृनिष्ट व जधन्य मानवीप्राणी कोण याची तुलना करिताना एका कवीनें 'जें 
कां व्यर्थ परार्थ ह्वानि करिती ते कोण कीं दुर्मति ! अरे हटलें आदि, स्वत+्चा 

4 
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लाभ नाई परंतु केवछ दुसन्याची हानी करण्याची जी मनःप्रवृत्ति, तिजवर 
बंधन घालम्याचा उपाय हझणज अनर्थ दंखती होणें, हा आह, दंड क्षणजे 

मन, वचन व काया यांची निष्कारण अशुभ-पापजनकप्रवात्ति, सेकाल्पत 

मर्यादेज्या आंतह्दिं आपलें वतन कसे असावें, याब्दलचा उपदेश या छोकांत 
सांगितला अह्ि, 

अनथ्थदंडबताचे भेद्. 

पापोपष॑देशहिंसादानाप ध्यानदुःश्वतीः पंच । 
प्राहुः प्रमादचर्यामनथेदण्डानदण्डघराः ॥ ७५ ॥ 

अन्धयाथ:--( अदण्डघरा; ) दण्डाला न धरणारे अर्थात गणधरादिक 

देब ( पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रती: ) पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, 

दुशभ्रुति आणि ( प्रमादचर्या ) प्रमादचर्या ( ' एतान् ? ) यांना ( पंच ) पांच 
( अनर्थंदण्डान् ) अनर्थ दण्ड अंस ( प्राहु: ) हणतात, 

अथः--(१) पापोपदेश (२) दिंसादान (३) अपध्यान (४) दुःश्नाति 
व (५) प्रमादचर्या अंत अनथ दण्डबतायें पांच भेद वा प्रकार अद्वित, या 
पांच भेदौचें स्वरूप-लक्षण यापुदें क्रमवार दिलें आहे, या पांचद्दी प्रकारच्या 

अनर्थ दंडब्रतांचा त्याग करणारा अनर्थ दंडब्रती होतो, 

(१) पापोपदेश अन्थंदंडार्च स्वरूप. 

तिय्येकक्केशवणिज्याहिंसारम्भप्रलम्भनादानाम् । 
कथाप्रसंगप्रसवः स्मतेव्यः पाप उपदेशः ॥ ७६ ॥ 
अन्ययाथे;--( तियंक्ठेशवणिज्या दिसारम्मप्रत्म्भनादीनाम् ) तिर्थचांना 

दुःख उत्पन्न करणान्या, तसेंच व्यापार, हिंसा, आरंभ व फसवे।गिरी इत्या- 

दिका संबंधीच्या (कथाप्रसंगप्रसवः ) कथेच्या प्रसंगाला उत्पन्न करणारा 
( पाप: उपंदशः ) पापोपदेश आहे असें ( स्मर्तव्यः ) जाणावें, 

अ्थः--पियंग्यापार, क्रेश, व्यापार, दिंसा, आरंभ व छलादिकांचा 

उपदेश करणे याला पापोपरेश-अनर्थ-दंड-क्षणतात, अमृक ठिऋाणच्या 



अध्याय ४ था. १७९, 
नल >> >> जज जज: 

बाजारांत अगर अमूक गांवी गाय, क्लेस, व उंठ वगैरे जनावरें खरेदी केल्यास 
आए  तेयें तीं विकल्यास, त्या व्यवह्यारांत फायदा द्ोइंड, असा उपदेश करे; 

क्लैश वाणिज्योपदेश - अमृक ठिकार्णी गुलम-छोक कमी किंमतीस मिल्तात 

अगर अधिक किंमतीस विकले जातात, वरी असा ब्यवद्वार करा असे खांगणें 

(३) हिंसोपदेश-हर्रीण, ससा, रान्हुकर आदि पद्मू अमृक ठिकाणी मिलतील 

अशी माहिती शिकारी लोकांना देर्णे, (४) आरभोपदेश-बागबगीच्या कर- 
ण्याचा, घरें बांधण्याचा, विवाह करण्थाचा वगैंर उपंदश करण, सल्ला देणें 

अथवा गब॒त जाछिलें असतां त्याची वाढ फार होते इत्यादे माहिती सांगणे, 

(५) प्ररुंभोपदेश -इंद्रजाल, रसायन करण्याचा, सट्टेबाजी करण्याचा उपदेश 

करणें, अशा प्रकारव्या उपंदेशाचा समावेश पापोपदेश अनर्थ दंडांत केला 

आंद् व अश्ा प्रकारब्या उपंदेशांना पापोपदेश झटले आह, अशा उपदेशाचा 

त्याग करणें यारा पापोपदेश अनर्थदेडत्रत असे छटलें आह, हा छोक व 

पूर्वीचे कांड कछोक यांचा मतितार्थ विचारांत घेतां आचार्यांच कारछी तशे 
निदान वर्जन, मार्पि, प्रचारांत होतीं, जनावरांच्या विक्रीचे बाजार होते, गुला- 
मांचा व्यापार प्रचालित होता, गुलामगिरीची पद्धत अनिष्ट अद्दे, मानवी 
व्यवह्ाराला तो कलंक आहे, अशी समजुत होऊन गुलामांचा व्यवहार काय- 

थानें बंद होण्यापूर्त सुमारें १५०० वर्षे अगोदर जैनधार्मबां्नी या व्यापाराचा 
निषेध केला आई, ही गोष्ट चटकन् लक्षांत आल्यावांचून रहात नाह, 

खो, से, ७४ खाली अनर्थदंडज्रत या शब्दांतील दूंड॒ या धब्दाचा 
अथ खार्ल्ली दिला आदे. मन, वचन व काया यांची जी निष्कारण पापप्रवात्ते 

असत, त्याल्य आब्दा घालण्याच्या खुत्य हवूनें या अतांची योजना केली आह, 

दिखत पालनामुद्ें विशेष्ट-दिखतांतील मयदिवाइरच्या पापांचा त्याग होतो, 

त्या सयदिवादेरच्या पातकांना पायबंद घादूनही पमंशांचें समाधान दोगें 

शक्य नाहीं, पातकांचा स्वस्वी त्याग झाला पाहिज हं तर ल्वांचें ध्येय, त्या 

थ्येयाकड़े हढूं इकूं नेणें, प्रगगोची एक एक पायरी चढवीज़ जाणें, हा 
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आवकाचार सांगण्याचा एकमेव उद्देश, हवा उद्देश सिद्धीर कसकसा नेला' 

जात आहे ६ समजुन घेण्ण जरूर आह, 

दिखलांमुछ9ें विशिष्ट मर्यादेच्या बाहेरील पातकें बंद केलीं, परंतु ज्या 
मयादिच्या बाहेर व्यवहार करावयाचा नाई असें ब्व दिखतांत घतलें असकें 

तरी त्या मर्यादेंत हीं निष्कारण पातकें घट्टूं द्रावयार्ची नाहींत, पापोपदेशब्तांतः 

ही योजना केली आई. पापोपदेशबताया सूक्ष्म विचार केल्यास कृत कारित व 

अनुमोदित या तीन मार्गापैक़ी शेबटच्या दोन मागानाच प्रतिबंध केला आह. 

जनावराच्या बाजाराची माहिती दुसन्यास सांगावयाचरी नाहीं परंतु स्वतःलछाच 

ख्वत:च्या जनावराच्या खरेदीविक्रीसाठों जावयावें आदहे अगर स्वतच्या 

अशा व्यवद्रासाठी भावाला, मुठाला अगर नोकरचाकरादिकांना 

पाठवावयार्थे आहें, स्वतः गेला अगर इतरांना पाठवबिलें तरीही हें 

ब्रत पालनच होइल; कारण यामुद्ठें द्व उपंदश निष्कारण होणार नादीं, स्वत: 

सा असा व्यवहार वगढ्बन इतरांना उपदेश करण्पाचें वज्ये कल्यानें तितक्या 

अशानें पाप कमी धडेल, अथातच त्या क्षेत्र मर्यादेतही निष्कारण पाप घडणार 
नाई. 

(२) दिसादान अनर्थद्डार्ये स्वरूप. 

परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधमश्ंगर्भंखलादीनाम् । 
वधहेतूनां दान हिंसादान ब्रुवन्ति बुधाः ॥ ७७ ॥ 
अन्वयाथे:--(परशञ्ुकृपाणखनिन्रज्वलनायुधरशंग््शखलादीनाम )कुल्डहाड 

तलवार, फावडे, अभि, शज््र, शिंग व सांखकी इत्यादि ( वधदतूनां ) हिंसेच्या 

कारणासाठीं (दानं) दान देणें यास (बुधाः ) सज्ञकोक ( हिंसादान ). 
हिंसादान ( ब्रुवन्ति ) क्षणतात, 

अथ:--कुषहाड व तलवार इत्यादे तोडप्याची हत्यारें, कुदछ, खोरें 

इत्यादि उकरण्पाची साधनें, अभिआदे जाकण्याची साधनें, विषादि मारण्याचीं 

साधने, इतरांना 'वघदेतूनां! दुरुपयोग करण्यासाढ़ीं देणें, याछा अनर्थ- 
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दंड हणतात, जिनमंदिराचा पाया घारूण्यासाठीं कुदछ व खोर दिलें तरी 

पापच घडेल काय १ अशी शका वेण्यांत आस्यास त्यांच उत्तर नकासर्थीच 
द्ावें लागेल, यावेत्वी मनाची प्रवृत्ति अश्युम नसते, सद्भावना असते, पाप« 
इेतूनें अशा वस्तूचा पुरवठा करणें त्याज्य मानिलें आह. 

मागीर छोकांत जी चर्चा केली आहे वो विचारांत घेतां, या कोकांत 
तोड्ण अगर उकरंणें इत्यादिकांचीं साथनें आपस्या जबछ ठेवणें अगर 

आपल्या नेहमींच्या व्यवहारांत उपयोग करणें वर्ज्य मानिलके नाई, ती खेती- 

मातीच्या अगर अशाच इतर कामासारी देण्यात हरकत नाहीं; मात्र ती साधने 

* वधहेतूनां ! झ्षणजे हिंसा अगर पातकें करण्याच्या हेतूनें देऊझ॑ नयेत, असा 

निर्बेध घातल। आह, या उद्देशाकद्डे दुलेक्ष झास्पानें लोखंडाचा व्यापारह[ 

करू नये, असे झणणारे पं, आशाधरासारखे अनेक विद्वान दिसून यतात. 

(३) अपध्यान अनर्थदंडा्य स्वरूप- 

वधबंधच्छेदादेदपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
आध्यानमपध्यान शासति जिनशासने विशदाः ॥७८॥ 
अन्वयाथे:--( देषात् ) द्वेषानें ( वधबधच्छेदाद: ) नाश, कैद, छेद 

इत्यादिकांसंबंधी ( च ) व ( रागातू, ) रागानें ( परकलत्रादे: ) दुसच्याच्या 
ऋीसबंधी (आध्यानं ) चिंतवन करणें यास ( जिनशासने ) जैनशास््ंत 
( विशदा; ) निपुण असलेले लोक ( अपध्यानं ) अपध्यान असे ( शासति ) 
दाणतात, 

अथे;--अमृक इसमाला, त्याच्या मुछाला, बायकोल्य अगर त्याच्या 

आप्तेशला मरथ यार्वे, अमक्याला देड़ ब्हावा, अमक्याचा अपमान ब्हवा, 

त्याची अब्रू खराब व्हावी, त्याची संपाधि नाहीशी व्यावी, अमक्याची नोकरी 
जाबी, त्याच्या उपजीविके बा घंदा बखावा, अशा तडेचें दुसस्याबदल वाईट 
चिंतन करणें यारा अपध्यान अरे क्षणतात, अशा चिंतनामुत्ें ब विचासमुदक्के 

आपला कोणताही कार्यमाग होत नाहीं, आपस्या इच्छेप्रमाणें या गोष्टी 
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घड़तातच अ्से नाई. ज्याच्या कर्माचें फछ त्यास मिठणारें असतें, अशा 

तन्देच कुविचार मनांत येऊं दिल्यानें आपण मात्र निष्कारण पापाचे घनी 
होतो. सबब अशा विचारांचा स्पर्श मनाला होर्ऊ दर्ऊ नये, 

या छछोकांत विशिष्ट क्षेत्रमयादेंत असतांही इतरांबददल कुविचार वज्य 
करण्यास सांगितलें आहे. रागद्रेषादे पड़्रिपूवर अंशतः तरी ताबा मिलवितां 
यावा व ध्येय गांठण्याची एक पायरी ओलछांडण्याची संवय मनाला लागावी, 
हा उच्च दतु या ततांत आहि, 

(७) दुःश्व॒ति अनथेदंडा्चें स्थरूप- 

आरम्मसड्साहसमिथ्यात्व४परागमदमदनेः । 
!..चेतः कल॒षयतां श्रुतिखधीनां दुःश्रुतिभवति ॥ ७९ ॥ 

अन्वयाथ;--( आरम्मसंगसाहस मिध्यात्वद्वेषरागमदमदनै: ) आरंभ, 

परिग्रह, साहस, मिथ्यात्वद्वेष, राग, गव॑ं ब कामविकार यांनीं ( चेतः ) 

अन्तःकरण ( कल॒षयतां ) कलुषित करणान्या ( अवधीनां ) शाह्नांचें ( श्रुति;) 
ऐकणें इं (दुःश्रुतिः ) दुःश्रुति नांवाचा अनर्थदण्ड ( भवति ) होय 

अथेः--आरंभ, साइस, परिग्रह, मिथ्यात्व, राग, द्वेप, मद आणि 
विषयोपभोग याबददलचा वृतांत प्रतिपादन, चर्चा, अगर विवेचन ज्यांत 
केलें आहे; अशीं पुस्तकें, अंथ अगर शास्त्र वाचर्णे, वाचून दुसन्यांना सांगणे 

अगर दुसन्यांनीं सांगितलेलें ऐकणें, हूं त्याज्य मानावें; कारण यामुद्वें मनाचे 
घर्म कहुषित होतात, मन मलीन होतें व मनांत कुविचार उत्पन्न होतात, 

उदाइरणार्थ शतीविषयक, राजनेतिक, व्यापारविषयक, वीरकथा, अद्वैत शाख्रे, 
वशीकरण विद्या, रतिरदस्य, रतिविलास, भाभेनीविलास हत्यादे पुस्तकें, 

अशा पुस्तकांच्या पठनपाठनामुदें, अध्ययन-अध्यापनामुद्ठें मनाचें कषाय 

बिघडतात, येथें अशी शंका येईल कीं, जगज्जेता नेपोलीयन याचें चरित्र 
वाचूं नये कीं काय ! कारण त्यानें जग जिंकण्याचें साइस केलें, त्यासार्ठी 
लाखो सैनिक व युद्धसामुप्री जवछ ठेविली, त्याच्या साइसाचें व परियग्रहाे 



अध्याय ४ था. श्ट३ 

अनुकरण करण्यासार्दी बाचूं नय, चरित्रापासून बोध थेण्यार्चे इतूनें वाचार्वे, 
अरे न द्दोईल तर जैन इतिहास तरी वचनीय कसा होईल १ 

प्रमादचयां अनथेद्डाज स्वरूप. 
श्षितिसालिलद्हनपवनारसभ्म विफल वनस्पतिच्छेदम । 
सरण सारणमपि च प्रमादचयों प्रभावन्ते ॥८०॥ 

अन्वया्थः--( विफल ) बिनाकारण ( क्षितिसलिल्द६नपवनारम्म ) 
पृथ्वी, पाणी, अभ्रि व वारा यांचा आरंभ करें ( वनस्पातैच्छेदं ) झार्दे 
तोडणें ( सरणं ) पर्यटन करणें (व) आगे (सारणं अपि ) पर्यटन करविें 
यास ( प्रमादचयों ) प्रमादचर्यो ( प्रमाषन्ते ) झणतात, 

अथे;--विनाकारण जमीन खोदणं अगर उकरणें, पाणी निष्कारण 
बाहूं देणें, विस्तव पेटविणें अगर पेटविलला निष्कारण जछत राहूं देणें, 
वनस्पति तोडणें, वारा घालणें, पढर्णे व पावयास लावणें इत्यादि इत्यांना 
प्रमादचयाँ अनथदेड, असे हणतात. अनथ॑ंदंडब्त व त्याचें भेद यांत घम्म, 
यश, सुख व लाभ यापैकी एक किंवा अधिकाचों प्राप्ति नसतांना ज्या 

2 अनेक गोष्टी आपण नेहमीं करितों, त्यांना निबंध घातला गेला 
आहे, 

या छछोकांतील ' विफलम् ! हा शब्द महत्वाचा आहे. शेतकीसार्ठी 
झाड तोडणें अगर स्वयंपाकासार्ठी चुल पेटविणें, है| वज्ये मानिी नाहत, 

स्वयंपाक झाल्यावर निष्कारण चूल पेटलेली राहूं देणें वर््य मानिलें आदि, 
८ बिफल '-निष्कारण-ज्याचें फल नाहीं अगर जरूरी नसतांना-वरील क्रिया 
करूं नयेत दवा मतितार्थ आदि, 

स्व, वा, दिराचंद नेमचंद दोशी यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या या आवका- 
चाराच्या प्रतीत पान १६८ वर अनेक पदार्थाचा व्यापार निंद्य व पापजनक 

ठरवि्य आदि, त्यांची बरीच मोठी यादी दिली आह. छोखंड, नीछ, मण, . 

मीठ, साबण, छाख, कातडे, लोकर, केश, कुछंबाँ, गृठ्ठ, साखर, धान्य, है ७9 ४ 
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सांदूछ् वगैरे व शस्त्र, दारू, शिंस, कांदे, दास, घोड़ा, उंट, बैल, कषैस, 
गाडी, पिंजरा, जालें, साखब्ददंड, विदा व चुना बगैर विकत देणें ब घेणें व 
त्यांचा संचय करणें, कारण यांमध्यें फार हिंसा बड़त असते, यामुदें अशा 

पदार्थीचा व्यापार करण योग्य नाही, यापुर्दे अपराध्याची चड्ढाडी करणें, 
वैद्धकीवर आपकी उपजीविका चालविणें व द्विदर अब्नाचें दह्याताकांशीं 

भिश्रण करून खार्णे, इत्यादि गोष्टी करणें हैं पापजनक आंडह, पान १६८ 
ते १७९ बर बरीछ पुस्तकांत जें विवेचन केले आंह व तसें करतांना बगैरे 
बाब्द घावला आंहे, ग्रावहूम या छोकाचा भावार्थ त्या टीकाकारांनी अति 
ब्याप्तीचा मानिला आदे अंसे निर्विवाद दिसतें, मीठ, तांदूछ, यूछ व साखर 

इत्यादि पदार्थाचा व्यापार करणेचा झाल्यास त्यांचा संग्रह करावा लागतों 

व संग्रह केल्याने त्यांत ऋतुमानाप्रमाण जीवजंतु उत्पन्न होतात व व्यापाराच्या 

देवषेवीत ते मरतात, अशा तम्देची ही विचास्सरणी आंदे, आचार्य समंत- 

भद्वांना दी विचारसरणी परंत पडली असती अर्से आमच्या अल्पबुद्धीला तरी 

बाटत नाई, 

आचार्यवचनांची अशी ओढाताण करणारे पंडित उदयास आलहे 
व त्यांचें अशा त्वें लेखन पाहून जैनधर्म हा अव्यवद्या्य धर्म आह; संसारी 
लोकांना आचरण्यास अशक्य असा तो आह, अशी साधार समजूत झाली 

असल्यास नवल नाह- 

लोखंड, शिततें व साखत्दंड यांचा ब्यापार निंयथ कां। तर त्यांचें 
इत्यारांत रूपांतर होते व इत्यारामुक्ें हिंसा घडत १! या यादीत साबणाचा 
उक्केख केला आंद, साबण ही वस्तु आधचार्याच्यावर्ण होती तरी काय! 
हेतूकड़े पाइणान्या घर्माला बाजुत सारून आपर्ली मरते दडपून देण्याचा हा 

प्रयत्न दिसतो. या छोकांतील “ विफल ! या शब्दाकडे दुल्लक्ष झात्याचें हें 

एक उत्डृष्ट उदाहरण आहे, 
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भरनर्थद्डब्ताचे अतिवार, 

कन्दपे क्रोत्कुच्य मोखयेमतिप्रसाधन पश्च । 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयो5नथेदण्डकृद्विरतेः ॥८ १॥ 
अन्वयार्थ:--( कंदपे ) रागामुछे हास्याभेश्रित बीभत्स वचन बोलणें, 

( कौल्कुच्यं ) बीमत्स बचनानींकद्वित अशी कुचेष्ठा करणें, ( मौखर्य ) धृष्टतर्न 
ज्यर्थ बडबड करणें ( अतिप्रशाघनं ) जरूरीपेक्षां जास्त मोगोपभोगाची सामुप्री 
गोछा करणें (च) आणि ( असमीक्ष्य अधिकरणं ) विचार न करितां 
निरर्धक काम करीत राइमें हें ( पंच ) पांच ( अनर्थदण्डकृद्धिसते: ) अनर्प 
दंडत्यागताचे ( व्यत्ीतय; ) अतिचार आहत, 

अथे:--(१) कंदप-राग-थट्टेवाश अगर विनोदानें, अछोछ, बीभत्स 
अगर खोटें बोलणें (२) कोल्कुच्य-शरीराच्या अवयवाची चेष्ट करून बीभत्स 

क्रिया करून दाखविणें अगर शरीरासंबंधी बीमत्स बोलणे (३) मोौखये-धाड- 
सानें, उतावक्वेपणानें-फाजील बोलणें (४) अतिप्रसाधनम्-जरूरीपेक्षां भोगोप- 
भोगाच्या सामुग्रीचा संग्रह करणें (५) असमीक्षयाधिकरणं--हेतूशिवाय, 

निष्कारण कोणतेंद्दी कार्य करणें अंत अनर्थ दंडजतायें पांच अतिचार आहित, 

सारांश्ः--अनर्थदंडब्रताच्या या पांच भदांत दिखतांत घेतलेल्या 

क्षेत्र मयादेतही निष्काशण पातकें घट नयत, अशी खबरदारी पेण्यांव 
आली आह, हूं ब्रत घेतल्यानें संसागंतील आपल्या नित्याच्या व्यवह्यारांत 

अडथ्ा मुर्कीच होत नाई, संसारांत असर्ता ज्या अनेक क्रिया नित्य घड़- 
ण्याचा संभव असतो, त्यापैकीं ज्या क्रिया निष्कारण आहत, त्या बज्ये 
मानिलया आहत, 

शेतकीच्या कामाची आपली आऊते दुसन्यास शेतीच्या कामासाठीं 

देण्यांत पाप नादी; मात्र आपछी कुप्दाड झाड तोडण्यास देऊं नये, लाकूड- 

फोल्याचा घंदा करणास्यास लाकूड फोडप्यास देण्यास इरकत नाहीं, इतर 
इत्याच्या बावरतीतही अछाच बोध घेणेचा आहे. हेतूछा प्राधान्य दिखें आहे; 
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कारण जैनघर्म देतूकड़ पाइतों व त्यात्रून चांगर्लें-पुण्य-कोणतें वाईट-पाप 

कोणतें हें ठरविता, 

भोगोपभोगपरिमाणब्रताचे स्वरूप. 
अक्षाथोनां परिसख्यान भोगोपभेगपरिमाणय् । 
अथंवतामप्यवधो रागरतीनां तनुकृतये ॥८२॥ 

अन्वयाथः--( रागरतीनां ) रागाच्या उदयानें होणास्या विषयाच्या 
आसक्तीला ( तनूकृतये ) कमी करण्याकरितां ( अवधो अपि ) ' परिग्रहपरि- 

माणाणुत्रताच्या ! मर्यादेंतदेखील ( अर्थवर्तां ) प्रयोजनभूत ( अक्षार्थानां ) 
इंद्रियांच्या विषयांचें ( परिसंख्यानं ) प्रमाण करणें हैं ( भोगोपभोगपरिमाण ) 

भोगोपमोगपरिमाण जत होय, 

अशथै:--परिग्रहपारिमाणाणुवरतांत जे प्रभाग मनाने घातलेले असतें, 

त्यांतदी संकोच करून तीही मयादा कमी कमी करीत आणणें, याल्र् भोगो- 

पर्मोगपरिमाणब्रत द्वाणतात, ही मर्यादा कांही विशिष्ट मुदतीची अगर आम- 

रणाची असते, 

परिग्रहावरील आतसक्ति कमी कमी करीत जावी, हा यांत द्वेतू आह, 

परिप्रह्ावरील आसक्ति ज्या प्रमाणांत कमी होईल त्याप्रमाणें कमी अधिक 

प्रमाणांत पातक कमी होत जाणार; हैं उघड आहे, मुर्नीना सर्बंसंग परिम्रह- 
त्यागी ब्हावें लागत; त्या तयारीची ही पूरब तयारी आदे. परिग्रह परिमाण, 

त्यानंतर भोगोपभोग परिमाण ब त्यानंतर सर्वंसंग-परिग्रह-ध््याग अशी ही 
प्रगतीची परंपरा आंद, 

परिग्रद्पस्मिणनता श॒पुढील पायरी क्षणून या बताची योजना 
आदि, आचरणांत विकास करण्याची ही योजना आईदे, भोगांत त्याग व 

भोगत्यागानंतर दान, त्यागांत जें सुल्ल आई, त्यापेक्षां शतपटीनें अधिक सुख 

दानांत आदे. भोगांतील त्याग वैयक्तिक व दानायें क्षेत्र विस्तुत, स्वतःवें मन 
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मारून स्वतःवरच त्यागांत उपकार होतो व दानांत दुसन््यावर उपकार होतो*« 
यामुक्वे त्यागापेक्षां दानाचें महत्व विशेष आह, 

भोग व उपभोग यांचे स्वरूप- 

भक््त्वा परिहतंव्यों भोगो भुक्त्वा पुनश्व मोक्तव्यः। 
उपभोगो5ुशनवसनग्रश्नति पं्चान्द्रयों विषयः ॥ ८३ ॥ 

अन्वयार्थ:--( अशन वसन प्रभूति ) भोजन, क्षस्त्र इत्यादिक ( पंचे- 
न्द्रियः विषयः ) पंचेंद्रियांचें विषय ( भुक्त्वा ) भोगून ( परिदर्तव्यः ) सोड्न 

देणें हव ( भोग: ) भोग होय, (व) आणि (८ भुक्त्वा ) भोगून ( पुनः ). 
पुन्दा ( भोक्तव्यः ) भोगणें हा ( उपभोग: ) उपभोग होय, 

सथेः--ज्या एका पदार्थोचे अनेकवार भोग घेतां येतात त्यास उप- 
भोग क्षणतात; उदाहरणार्थ दागिने, कपडे, घरदार इत्यादि एकवार भोग' 
घेतल्यानंतर फिरून भोग घेतां येत नाहीं; अशाला भोग झ्षणतात; उदाइरणार्थ 
अन्न, यंघ इत्यादि, 

एक कपडा दहा वेछ वापरतां येतो, घराचा उपभोग अनेक वंषें घेतां 
येतो, उगाब्ललेला गंध व शिजवलेलें अन्न एकच वे उपयोगांत आणतां 
येते, वरील खुलाशावरून भोग व उपभोग थामधील अर्थाचा फरक कबल्लल 

भोगोपभोग परिमाणांत त्याज्य गोष्टी. 
तसहतिपरिहरणाथे क्षोद्रं पिशित प्रमादपरिहतये । 
मद च वजेनीय जिनचरणो शरणपुपयातेः ॥८४॥ 
अन्वयाथेः--( जिनचरणी शरणं उपाय्रतैः ) जिनेंद्र भगवंताच्या 

चरणालछा शरण जाणास्या पुरधाकड्डन ( तसहतिपरिहरणाथे ) त्रस जीवांच्य! 

हिंसेज्या निवारणार्थ (क्षोद्रं ) मधु व (पिशितं ) मांस (च ) आपफ्ि- 
( प्रमादपरिद्वतंथ ) प्रमादाचा नाश फरण्याकरितां ( मय ) दारू ( वर्जनीयं ) 
सोडण्यास योग्य आहत. 

अथेः--मधु व मांस खाप्यानें चूस जीवांची ईसा होते व दारू 
प्याल्यानें त्रस-हिंखा होऊन मनावर, बुद्धीवर व मेंदूंत मोह उत्पन्न होतो, 
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सारासार विचारही नष्ट होतो, यामुछें भोगोपमोग परिमाणबत घारण करणा- 

्यानीं या तीन प्रकाराचा संपूर्ण त्याग केल्य पाहिजे, 
इतर बस्तूंचें परिमाण करण्याबदल सांगितलें आई, परंतु मद्य, मांस 

व मधु यांचा सबंधा त्याग सांगितला आहे, या “म'कारत्रयाच्या बाबतींत 

परिमाण-मयादा यांद्री अपेक्षा धरण्यांत आलकी नाहीं. 'मकारजयाब्या 

सेवनामुद्ठें होणारी द्वामि व जडणारी पातकें व घडणारे परिणाम यांचा विचार 

करून या मकारत्रयाबदुल कड़क निर्मेध घातलछा आंह, भ्रावकांचें मूलगुण- 

- मुख्य अगर प्राथमिक-आठ मूलगुणांत या मकारत्रयाचा समावेश केलेला 

असतां येथें पुनः निर्बेच घालण्यावी जरूरी अनावश्यक वाटते, आठ मूछ- 

“गुणांत या 'म?काराचा संपूर्णता त्याग सांगितछा नेक तर हा निर्मध येथें 
आवश्यक द्दोईल, याशिवाय दुसरा कोणता द्ेतू असल्यास न कल्े १६ 

या व्रताचा गुणत्रतांत समावेश करण्यांत आछा भांह, अणुनतांची 

बाढ़ करणारी जी ज॒तें तो ग्रुणजत होत, आचार्य स्मतभद्रांनी छो, रं, ६६ 
मध्ये आठ मूछगुण सांगतांना “म'कारत्रयाया त्यांत समावेश केह्मा आह. 

या आठमूलगुणापैकीं अ्िंसादे अणुनतांची वाढ करण्यास गुणजरतांत भरपूर 

अवाधि दिला आहे. शिक्षात्रतांत यादवीपुददें मजल मारण्यास सांगितलें आह, 

अह्ितादि पांचही स्थूछ अणुत्रतेंच असलयानें ब अंशत:ः अगर स्थूलमानानें 
पाठावयाची असस्यानें त्वांच्चा वाढीला व विकासाला जाया खआहे, परंतु 

मद्य, मांस व मधु यांचें अणु झणजे अंशतः स्वीकार व अंशत: बर््य ही 
' परिस्थिती शक्य तरी कशी १ अंशतः त्यागब दाक्य नाहीं, तो ध्यावयायी 

नाई अरें झटलें कीं प्रभच मिटला, मम ॒त्या वज्योंचा विकास व वृद्धि ती 
कशी करावयाची ! 

आचार्य वचनाबदहूल वा आगमाबदुल ही शंका बेतल्यावदलूच्या दोबायी 
धक्षेती बाव्ठगौत नाई अंसे नाही, दाद, मांस व मद है बस्यंम्याव पयोयपागन्या 

दिखत नसस््यानें थोड्याश्या अधिक विस्तारानें हैं विचार मांडिकें आदत. 
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अनर्थदंड, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्रुति व प्रमादचर्या 

य बतांच्या पालनामुत्ठें आध्यात्मिक उन्नतिबरोबरय परोपकाराची मर्यादा 
वादत जाते, “ अहिंसा परमो घर्म:” अगर “नहि सत्यात् परो धर्म: याचप्रमाणें 

परोपकाराचाही महिमा वार्णला आह, * परोपकाराय सता विभूतय: * ही दाण 

सुप्रसिद्ध असली तरी ब्यास मुर्नींच वचन अविस्मरणीय आंहे, ते हझणतातव 

अष्टादशपुराणानां सारे सार समुदुतम्। परोपकारो धुषण्याय पापाय परपीडनम् ॥ 
सायंश-आठराही पुराणांचें सार काढिलें-झणजे सर्व धर्मग्रेथांचा सार काढिला 

तर देंच निष्पन्न होते कीं, दुसन्याला पीडा करण्यासारखे दुसरें पातक नाई 
व परोपकारासारखें दुसरें कोणतेद्दी पुण्यक्रम नाह्ीं, बरी बतांच्या पालनामुक्के 
परापकार पराकारटीला पॉचेल, यांत संशय नाहीं, 

(पहा हो, से, ६६ व त्याखालील विवेचन, ) 

भोगोपभोगपरिमाणवतांत दुसच्या त्याज्य गोष्टी. 

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमार्दाणि शृंगबेराणि । 
नवनीतनिंबकुसुम केतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥ 
अन्वयाथे:--( अव्पफलबहुविघातात् ) थोडासा फायदा द्वोतो परंतु: 

पुष्कछ जीवांचा घात होत असल्यामुदें ( भाद्राणि ) ओली ( शंगबेशाणि )) 

सुंठ अथात् आलें ( मूलक ) मृब्य ( नवनीतनिंबकुसुमं ) लोणीं, निबाची 
फुलें ( केतक॑ ) केवडा (इति एवं ) इत्यादि सर्व (अवद्दयं ) सोडण्यास' 

योग्य आहत. 

अथे:--ज्या पदार्थाव्या खाप्यानें व सेवनानें फायदा थोडा परंतु; 

श्रस जीवांची हिंसा फार होतें, असें पदार्थ-उदाइरणाथ आलें, मुब्ठा, छोणीं, , 
फुलें इत्यादि पदार्थोचाहीं त्याग करावा-अक्षलें पदार्थ खाऊं नयेत, मकारत्रया- 

प्रमाणें याही वस्तूबहल पारिमाणाचा निर्येध न घालतां, कांहीं सवलूत न देतां,, 

ती सबस्वी अमव्य अशी मानिली आहत, 
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येथें अशी झोका येते कीं परिग्रहपरिमाणअणुब्त्याला अगर इतर 
अपुत्त पालकांना आललें, मुछा, कांदा इत्यादि पदार्थ वच्ये मानिसे नाहीत 

काय ? परिग्रइ-परिमाणाणुत्रत्याछा आले, कांदा इत्यादि पदार्थ वर्ज्य मार्निले 
असर्ते तर भोगोपभोग-परिमाणबतांत है पदार्थ बज्य मानावेत असे कां 

सांगितलें अखावें ! दोन प्रहरानंतरनं लोणी इतर आवकाचारांत वज्य 
मानि्ले आंद, या छछोकांत मात्र कालमयांदा घातलेली नाई, भोगांतदि त्याग, 
है या वताच वैशिष्टय आंडइ, 

बताच स्वरूप-लक्षण-बत कशाला ह्ाणावे ? 

यदनिष्ट तद्व॒तयेच्चच्ानुपसेव्यमेतदपि जद्यात् । 
अभिसनन्धिक्ृता विरतिविषयाद्योग्यात् ब॒तं॑ भवति ॥८६॥ 

अन्वयाथ:--( यत् अनिष्ट ) ज॑ अनिष्ट आहे ( तत् ) ते. (बतयेत्) 
-सोडणें (च) त्सेच ( यत् ) जे ( अनुप्सेब्यं ) अनुपसेन्य आई ( एतदपि ) 

ते देखी ( जद्यात् ) सोडणें कारण ( योग्यात् विषयात्, ) योग्य विषयापासून 

'( अमिसन्धिकृता ) अभिप्रायपूर्वक केलेला ( विराति; ) त्याग याल्य ( अत ) 
ञजत ( भवति ) जद द्ाणतात, 

अथे;--अभिप्राय, सकल्प, प्रतिशञा वा हेवृपुरस्सर त्याग करण याला 
जत द्वाणतात, त्याज्य व अभक्ष्य पदा्थीचा त्याग केला आह, परंठु तो त्याग 

अतिशापूर्वक अथवा हेतुपुरस्सर केडेला नसेू, तर त्या त्यागाल ब्रत असे 

क्षणतां येत नाद्दी. किया व सदाचरण द्वेतूपुरस्सर झाली पाहिजत, अह्देतृक 
घड़लेल्या क्रियेला महत्व नाही, ब्त घेतलें कों, त्याच्या अतिचाराबदल व 

'अनाचाराबइल आप्था व दक्षता ठेवाबी छागते, ब्रत घतेले नसक्यास त्याज्य 

'पदार्थ बायले तर खातां येतीड, या उलट प्रकृतीला मानवत नाहीं अगर 

त्यादी अडचणच नाही झणुन वरीरू जिन्नस आजन्मही कोणी न खाईल, 
तथापि तें करणें सकल्पानें व देतूपरस्तर झालेलें नसतें, त्याबहुल नियम 

चातलेला नसतो; यामुछें असे पदार्थ बज्य॑ केले तरी त्यास ब्त क्षणतां येणार ना. 
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तसेंच मोगोपमोग परिमाणबत ज्यांनीं स्वीकारलें आंद, त्यांनी अनिष्ट, 
अष्दितकारी सेवन करण्यास अयोग्य अशा पदार्थीचाह्दी त्याग करणें जरूर 

आहे, प्रकृतीछ अपायकारक रोग उत्पन्न करणारे पदार्थ व जे पदार्थ चांग्लें 

लोक सेवन करीत नाही, उदादरणार्थ गोमृत्रादे अशा पदाथोचा या अत- 
घारीनी त्याम करावा, 

या कछोकांत प्रतिशा करून केलेल्या त्यागालाच ब्रत असे का छस्लें 

आंहे १ बिनपूजा, स्वाध्याय इत्यादे गोष्टी कराबयाच्या असतात, त्या करीन 

अशी प्रतिश केली जाते, अशांत त्याग नसतो; मग करीन अश्ा प्रतिशेला 

ब्रत कां ह्वणूं नये ! प्रतिशापूर्वक त्यागाराच अत कां क्षणावें ! अव्यातीचा 
दोष तरी या छोकांत राहिलेला नाई ना ! 

घत हाणजे काय ? 
श्रावकाचारांत अपणुव्ते, गुणबंते व शिक्षात्रेत मिद्ूून जीं बाण़तें 

सांगितर्दी आद्वेत, त्याशिवाय ब्रत या नांवाखालीं अनक बाबींचा समावेश 

करून त्यांना अत अंसे क्षटर्ड जात आह, आदितवारतरत, कोहब्ठज्त व बाल- 

ब्त ही त्यापैकी आंदत, सात वारापकी एक वार, फब्ठपैकी एक फछ, धान्या- 
पैकी एक धान्य क्षणून ही। वरीकू उदाइरणें दिला आहत, यावराबत चिकित्सा 

करणान्यांची धरमलेडांत गणना केली जाते, अ॒तें घेतांना अद्ष्ट, भविष्यकालीन 

व परलीकिक सुखाकडेच पाहण्यांत यारवे अंसे नाहीं. जतामुछें मनःशांति, 

निम्न, संयम, इत्यादिकांचा प्रादुर्भाव होईल, स्वाभिमान व स्रध्माभिमान 
वादलछ अशी बंतें असाबीत, धर्मवृद्धीसाठों मी ५०० पुस्तकें छापवीन, मुनी- 

जनांच्या संरक्षणासाठी मी माझ्या सर्वे संपत्तीवर तुत्ठसीपत्र ठेवीन, स्वातंत्या- 
'साठीं जीव देईन, इत्यादि अनेक बंतें कां बेऊं नयेत १ अतांचा हेतू काय १ 
मन, वचन व काय यांचो झुद्धी, मन शांत व निर्मल ठेवणें, गणपतीला 

वाहिल्याखेशेज ऊस खाणार नाहीं, भौमि-भूमि-पोर्णेमा झाल्या खेरीज नर्वें 
'पीक खाणार नाहीं, अशा अतांतही आत्मसंयमन आहे, परंतु आत्मसंयमन था 



१९२ रत्नकरण्डावकायार 

परिणामाकडे दृष्टी नसते, तर फक्त तुछशाची अगर भूमीची पूजा करणें इंच 
ध्येय ठरते व त्यामुर्वे जताचा खरा अर्थ व द्ेतू बाजूस राहतो, 

अशा या ब्रतांचा उपक्रम कोणीही केला असो, त्याच्या देवृचा बिप- 

यांस होतो, ही अतुमवसिद्ध गोष्ट विसरून चालूणार नाहीं; हाणून चिकित्सा 
करून तताच्या हेतूकड़े पाहर्ण जरूर आहे, त्रत कवायती असूं नये, एवढेंच, 

सारांश जें आचरण सत्य विचाराला पढतें त्या आचरणाला हृढपणें 

चिकट्टन राहणें व तें पाठीत असतां येतील त्या अडचर्णाना तोड देऊन 

त्या अडचणी सहन करणें, अडचण आली क्णजे या आचरणाकडे पाठ न 

फिरवबिणे, ब्त हणजे आपल्या मनाछा आपण दोऊन स्वखुषीनें घातलेली बेडी, 

आहे, यामुक्ें घेतलेल्या ब्रतांत स्थिर राहण्याचीं शिक्षण मित्ठत जाते, 

यम व नियम यांचे लक्षण. 

नियमो यमश्र विहितो द्वेघा मोगोपभागसंहारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्ञीवं यमो प्रियते ॥८७॥ 

अन्वयाथे:--( भोगोपभोगसंहारे ) भोगोपमोगाच्या त्याग्रामध्यें 
( नियम: ) नियम (च) व (यमः) यम अर्से (द्वघा) दोन प्रकार (विहितो). 

सांगितलें आहत, ( परिभितकाल; ) ज्या त्यागामध्यें काछाची मयोदा असते 

तो ( नियमः ) नियम होय, व जो त्याग ( यावज्जीब ) मरेपरयत ( प्रियते ). 
धारण केला जाता तो (यमः) यम होय, 

अथेः--भाोगोपभाग परिमाणवताब्या त्यागाचे (१) यम व (२). 
नियम अरे दोन भेद आहेत, कांहीं विशिष्ट कालमयांदा घालून जेच्हां त्याग 
केलेला असतो, त्यास नियम क्षणतात, जेब्हां यावज्जीब त्यागार्च अत घेतकें 
जाते तेब्धं, त्यास यम अर्स ह्ाणतात, कालयमादा घालून अंतपालन शेपते, 

असा आत्मविश्वास उत्पन्न झाला कीं, यावज्जीव त्यागार्वें ब्रत घेण्यासः 

उत्साह येइंल, यामुक्ठें “नियम ” ही “यमाची ! पहिली पायरी आहे,. 
पूर्वतयारी आहे. 
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या बतांत नियम करण्याचा विधि. 

भोजनवाहनशयनस्नानपवित्रांगरागकुसुमेषु । 
ताम्बूलबसनभूषणमन्मथसंगतिगीतेषु ॥८८॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षोमासस्तथतुरयनं वा । 
हइति कालपरिच्छिस्या प्रत्याख्यानं भवेश्षियमः ॥८९॥ 
अन्वयाथे:--( भोजनवाहनशयनस्नानपविन्ञांगरागकुसुमेषु ) भोजन, 

बाइन, पलड़ग, स्नान, उटणे, फुलें ( तांम्बूलबसनभूषणमन्मथरसंगतिगीतेषु ) 
ताम्बूछ ( पानाविडा ) वस्नर, दामिना, कामभोग, संगीत आणे गायन या 

विषयामध्यें ( अद्य ) आज (देवा ) दिवस (रजनी ) रात्र (पक्षः ) 
पंघरवडा ( मासः ) महिना ( तथा ) तसेंच ( ऋतु: ) दोन महिने (वा) 

अथवा ( अयन ) सहा महिने ( इति ) याप्रमाणें ( काकपरिछित्या ) काछाची 
मयोदा करून (प्त्याख्यानं) त्याग करणें (नियमः) हा नियम ( भवेत् ) होय. 

अथै:--भोगोपभोगपरिमाण जतामध्यें मोजन, शय्या स्नान, सुगंध, , 

अंजन, उटणें, फुछादिक, पान-विडा, वस्त्र, दागिनें, कामोपमोग, संगीत 

( नृत्यासह गार्णे ), गायन; यांचें एक दिवस, एकरात्र, एक पंधरवडा, दोन 

महिने व सहा महिन इतक्या मुदर्ताचे त्याग करितां येतात, 

वर ज्या कालमयांदा दिल्या आहत त्यांत फेरफार करितां येणरा 

नाहीं | अशी शका येणें साइजिक आहे. दोन दिवस, दोन रात्र, एक 
आठवडा, तीन आठवंड अगर सहा महिन्यापेक्षां अधिक काठ, अशी काल- 

सर्यादा घालून हूँ ज्रत घेतां येणार नाहीं! अशी मर्यादा घालणें घर्म्राह्म 
होणार नाहीं, छो. ने, ८९ मर्ध्ये काल्मयदिची थीं उदादरणें दिलीं आदत, 
तों केवल नमुन्यादाखलू आदत, अर्सेच समजणें इष्ट होईल, 

वरील गोष्टीबदुक नियम वेतल्यानें होणान्या फव्णचा पं, आश्वाघर 
यांनीं केलेला खुलासा अत्यंत विचाराह आह, समज्ञा की “अ नें वरील 
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पदार्थ बज्यं करण्याचा फ्क्त दोन महिने मुद्तीच्ा नियम घेतला व तो नियम 
पाव्येत असतां ब डी मुदत अरण्क्पूर्मच 'अ? मस्म प्राकत्य तर तो मुनी 
अबर्स्थेतव मरण पावल्ा अरे होइल व त्यावें फ़छ त्यास मिल्ेल, दुसरें अत 

की संसारांत लागणातन्या व जगण्याला जरूर अशा सवंच प्रदाधोबहल नियम 

अगर यम घेण्यास सांगितललें नादीं, २१ दिवस अन्न वर्य करूनही जगणारे 
महात्म जैन अद्दितव, शय्या वाहनादिक अनक गोष्टीचा कांहीकाठ उपभोग 
न घेतल्यास कोणतीहि आपत्ति येणार नाई मात्र पृण्यसंचय क्रण्यास यामु्ले 
संधि मिछते, 

भोगोपभोगपरिमाणवताय अतिचार: 
विषयविषतो<लुपेक्षाब्लुस्मृतिरतिलील्यमतितपानु भवः 
भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥९०॥ 
अन्वयाथेः- ( विषयविषत: ) विषयरूप विषयासंबंधी ( अनुपेक्षा ) 

उपेक्षा न करणें अर्थात् आदरुद्धि ठेवगें, ( अनुस्मृति, ) पूरबकाढी भोग- 
छेल्या विषयोपभोगांची वारंवार आठवण करणें, ( अतिरौल्यम् ) बतमानकाठीन 

विषयांत अतिशय छाल्सा ठवर्णे, ( अतितृषा ) भविष्यकालीन विषयाखुदं्धी 

अतिशय इच्छा बाछूयणं आणि ( अति! अनुमबः ) विषयांचे सेवन न 

करितांच मी विषयांचें सेबन करीत आई असा अनुभव करणें हे (पंच) 
पांच ( मोगोपमोगपरिसा व्यतिक्रमाः ) भोगोपमोगपरिमागत्रताच अतिचार 

( कथ्यन्ते ) सांगितले गेल आहेत, 

अथेः--( १) विषयविषयानुपेक्षां-संभोगानंतर आहिंगनादिकांनी प्रेम 
न दाखबिणे, कारण अशा कृत्याथुकें कामसेवनांत आसक्ति दिसत, क्षणून या 
इृत्याछा अतिचार या सदरांव का्दिल आदे. (२) अनुस्मति-भूतकालांत 

भोगलेल्या विषयोपभोगांची पुन; पुनः आठवण करणें (३) अतिलोल्य- 
भोग बेतस्थानंतरद्दी फिरन मोग घेण्याची इच्छा घरणें, (४) अतितृषा- 

अविष्यकालीन भोगराबहछ तंज इच्छा घरणें व (५) अत्यनुभव-विषयांचें 
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-खेचन करीत नखतांदी त्योंचे सेवन करीत आहों, अशी समजुत करून पेगें-- 

अध्येत आतक्ति दाखबि-असे हे या बताच पांच मतिचार आंदित, बरीरू 

कृत्याम॒क्लें बतभंग न झाला तरी मनानी प्रकृती ठीक राहत नाई; भामुक्वे 

'निरतिचार व्रत पालन करणेंच योग्य आंहे, औषघ घेतलें पण पथ्य सांभाकलें 

नाश तर औषधाचा संपूर्ण परिणाम ट्वोत नाई. तद्बतच या व इतर अति- 

चारांचा परिणाम आंहे; क्षणुनच निरतिचार ब्रतपालनाची जरूरी भाहि, 

ऑोकसंख्या ८२ मध्य भोगोषभोगपरिमाणत्रतावें लक्षण दिल्यानंतर 

आतोकसंख्या ८३ मर्ध्य भोग व उपभोग या शब्ददयांची व्याख्या देण्पांत 

आली आहे, कछोकसंख्या ८४ व ८५ मर्च्ये हें त्रत धारण फरणास्यांनी 

कोणकोणत्या गोष्टी त्याज्य मानाव्यात याबहूल विवेचन केले आहे, छो, से, 

८७ मर्ध्ये यम व नियम यांची व्याख्या करून को, सं, ८८ व ८९ मर्ध्य या 

ब्रवाचा विधि सांगितला आहि, छो, रे, ८४|८५ मध्यें ज्या बाबी त्याज्य 

करण्याबहूल सांगितकें आहि, त्या बाबी यावजन्म त्याज्य करावयाच्या आहत; 

मात्र छो, से, ८८ मध्य त्याग करण्यास सांगितलेल्या बाबी को, से, ८९ 

मथ्वें सांगितलेल्या कालमयरदिपुरत्याच सांभाव्ठावयाच्या आहत, को. से, ८८ 

मधील भोजन वाहनशयनादि बाबीना कालमयदिची सबलत कां ! 

श्रावकांच्या आचारांत प्रगति करावयाची, आचाराचा विकास करा- 

वयाचा, गुणब्रत पालन करण्याची तथारी झाछी को त्याछा शिक्षात्रताची दीक्षा 

दावयाची व शिक्षात्रताच्या कस्रोटीला उतरहा हणज मुनिदीक्षा द्यावयाचरी, 
मुनिदीक्षा वेतल्यानंतर छोकसंख्या ८८ मर्ध्वे-भोजनवाइनादि-ज्या बावी 

“मुदतीनें वर्ज्ज कराब्यात झणून सांगरितलें अहि, त्या बाबतींतील मुदत काइून 

त्या ध्यावयाची व आमरण बाबरी पाठ्ाावयाब्या, प्रगतीचा व विकासाचा हां 
शात्रीय-58000670-क्रम आह. 

को, से. १०६ मर्ध्ये प्रोषघोपवासाचें लक्षण सांगितर्लें आह, प्रोष- 

घोपवास ब्तधान्यांनी उपणस कसा करावा, उपबासायें दिचशी काय्र काय 
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करावें व काय करूं नये यात्रद्दल सांगितलें आदे. उपवासाज्या व पर्वदिवर्शी 
ज्या गोष्टी कराव्यात व करूं नयेत, अंसे सांगितर्ले आहे, त्यों बाबी मुनि- 

दीक्षेनंतर केवछ पर्वदिनाज्या दिवशीच तेवक्या न ॒पाछतां नहमींच पाव्ठा- 
वयाच्या असतात, 

पांचवा परिच्छेद. 
शिक्षाबताचे भेद. 

देशावकाशिकं वा सामयिक प्रोषघोपवासो वा । 
वैयावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिक्षानि ॥ ९१ ॥ 
अन्वयार्थ:--( देशावकाशिक ) देशावकाशिक (वा) तसेच 

( सामयिक ) सामांयिक ( प्रोषघापवासः) प्रोषधोपवास (वा ) व ( वैयाबृत्यं ) 

वैयावृत्य हीं (चत्वारि ) चार ( शिक्षात्रतानि ) शिक्षात्रतं ( शिष्टानि ) 

सांगितर्ली गेलीं आहत. 

अर्थ:--( १) देशावकाशिक ( २) सामायिक ( ३ ) प्रोषधोपवास 
व(४) वैयावुत्य असे शिक्षात्रताच चार भेद आहित, ज्या ब्रतामृक्ठे मुनिन्नत 

पाव्ण्याचें शिक्षण मित्ठतें, तें शिक्षावरत होय. 

कांहीं आचार्यानी शिक्षाब्रताचे खालील चार भेद मानिले आदित,--- 

(१) सामायिक (२) प्रोषधोपचास (३) भागोपमोगपरिमाण व (४) अतिथि- 

संबिभाग, 

आचार्य समंतमद्र भोगोपभोागपरिमाण बताचा गुणव्रतांत समावेश करितात 

तर इतर कांही आचार्य त्या ब्रताचा शिक्षात्रतांत समावेश करितात, आचाये 

वचनांतील मतभेदाकडे पाहतां असे दिसतें की गुणब्रत व रिक्षात्रत यांची 

व्याख्या व त्यांचे पोटभेद यांची व्याप्ति स्पष्ट ठरलेली नाहीं, असा हा मत- 

भेद कां ! याचा खुलाता शास्त्रज्ञानीं करावा, 
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देशावकाशिक-देशवत-शिक्षाजतायें लक्षण. 

देशावकाशिकं स्थात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यदमणुत्रतानां अतिसंद्यारो विश्ञालस्य ॥ ९२ ॥ 
अन्ययार्थ:--( विशधाल्स्य देशस्य ) * दिखतांत प्रमाण केडेल्या ? 

मोठ्या देशाचा ( कालपरिन्छेदनन ) कालछाच्री मर्यादा करून ( प्रत्यईं ) 

दररोज ( प्रतिसंदार: ) त्याग करणें ईं ( अथुज्नतानां ) अथुब्नतें घारथ करणा- 
च्यांचें ( दशावकाशिकं ) देशावकाशिक बत ( स्थात् ) होय. 

अथ:--दिग्ख॒त पेतस्यावेर्की दादी दिशांबदइल जी मर्यादा घाल- 
प्यॉँत आली असल, ती मर्यादा यावज्जीवाची असते; त्या क्षेत्रमयादेचा 

काँही काव्ठ संकोच करण याल्ा देशब्रत अगर देशावकाशिकत्रत अंश म्हणतात, 
उदाहरणार्थ दिखत घतांना एखाद्यानें पूर्व अगर पश्चिम दिशेस १०० कोखा- 

पलीकडे आमरण स्वतः जावयाचें नाहीं, फोणास पाठवावयाचें नाहीं; अगर 

त्या मयदिच्या बाहेर असलेल्यांना आपल्याकडे बोलावृनही ध्यावयाचें नाई, 
अरे ब्रत घतलें आहे; परंतु या क्षेत्र-मयदेया संकोच तर करावयाचा आहि, 

अशावेत्वीं त्यानें आज मी ५० कोसाची मर्यादा घादून पेतो अगर शहरांतील 
अमृक पेठेच्या अगर गल्लीच्या बाहेर जाणार नाहीं; अशा त-देचा काल्मयादिवा 
च क्षेत्रयर्यादेचा निर्बेध घालून घेणें, याला देशावकाशिक- शिक्षात्रत म्हणतात, 
मुनिपदाच्या पूबंतयारीची शिक्षात्रव ही एक प्राथमिक शाठ्ा आदि. अशा 
क्षेत्र व काल मर्यादेच्या निर्ेधामुल्ें संयमार्चे शिक्षण मिव्व जाऊन पाप- 
कत्याला आछा बसत जातो, 

देशाचकाशिक व्रतामध्य क्षेत्रमयोदा. 

गृहह्ारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च | 
' देशोबंकाशिकस्य स्मर्रान्त सीमां तपोवृद्धाः ॥९१॥ 
अन्ययार्थः--( तपोवुद्धा: ) तपाने बुद्ध असछेले अथात गणघरादि 

देव ( गृहह्मारप्रामाणां ) घर, गली, गांव (च) आपएि ( क्षेत्रनर्दादाबयोजनानां 9 
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शत, नदी, बन ब याजन या ( देशावकाशिकस्य ) देशावकाहिक ब्रताच्या 

( सीमां ) मर्यादा आहत असे ( स्मरग्ति ) स्मरण कस्तातः अर्थोत्त खांगतात, 
अर्थ:--दिखतांत घेतलेल्य। क्षेत्रमयदिच्याः आंत अमूक घरापर्येत, 

नदीपर्यत, शइरापयंत इत्यादि क्षेत्रांची हृद्दीची मयांदा या ब्रतांत करावी लागते, 

देशावकाशिक ग्रतामध्य कालमयोदा- 

संवत्सरमृतुरयन मासचतुर्मासपक्षमृक्ष च। 
देशावकाशिकस्य ग्राहुः कालावर्धि प्राज्ाः ॥ ९४ ॥ 
अन्ययाथः--( प्राशः ) गणघरादिक देव (संवत्सरं ) एक वर्ष,. 

( ऋतु: ) दोन महिने, ( अयने ) सहा महिने, ( मासचाठु्मासपक्ष ) महिना, 
चार महिने, पंघरवडा (च) आणि ( ऋक्ष ) नक्षत्र, है ( देशावकाशिकस्य )- 

देशावकाशिक व्रताच्या (कालावर्षि) कालाच्या मर्यादा आहत असें ( प्राहु: ) 
सांगितलें आहि, 

अथेः--देशावकाशिक व्रतांत एक वर्ष, दोन महिने, चार महिने, सद्दा 
महिने, एक महिना व पंघरा दिवस इत्यादिक काछांचें प्रमाण कराबें लागतें, 

कछोक ने. ९३ मध्य क्षेत्राच्या-इद्दीच्या मर्यादा संकोच सांगितला 
अह्दि व या छोकांत कालमर्यादेवा संकोच सांगितला आह व क्षेत्रमयादेचा 

संकोच किती काल असावा, हें सांगितलें, को. नं, ९३।९४ मध्यें सांगि- 

तस्याप्रमार्णे क्षेत्र व काल्मयदिचा संकोच करीत गेल्यास तितक्या प्रमाणांतः 
पापकृत्यांना आव्शा बसत जातो. 

देशधवकाशिकव॒ताचे कल. 

सीमान्तानां परकः स्थूलेतरप्अपापसन्लागतत् | 
देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रवाध्वन्ते ॥ ९५॥| 
अन्वयाथेः--( सीमान्तानां परत: ) मयदिच्या पलिकडे €स्थूलेतर- 

पैचपाफ्ठंत्यागात् ) स्थूल व सूक्ष्म पंच पापांचा उत्तमरीतीनें ल्याग होक 
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' असब्यामुक्कें (देशावकाशिकेन च) देशावकाशैंक अतामध्येंत्ुद्ां ( महा- 
बतानि ) महात्॒तें ( प्रसाध्यन्त ) साधलीं जातात, 

अथै:--जितक्या क्षेत्राची मर्यादा करितो त्या केत्रमर्यादेज्या बाहर 

व जितक्या कालाची मर्यादा घेतो त्या कालांत, अशा देशावकाशिक अतधारी 

श्रावकाकट्टन स्थूछ व यूक्ष्म हिंसा होत नाहीं; क्षणून तो त्या इद्दीच्या पढीकड़े 

ब त्या विविक्षित कालांत महबती होतो-क्षणजे त्या मर्यादेषलीकडचे व त्या 
कारांत मद्व्तानें पुण्य अंशतः तरी तो जोडितो, दिखतांत दिखती त्या 

मयदिच्या बाहेर मद्दातत्या खारखा दिसतो अें इटलें आदे व या बतामुद्ें 

तो महत्रती ह्ोतो अं झ्वटलें आह, दिसणे व असर्णे यांत मइत्वाचा फरक 

आहे, दिग्तानंतर देशावक्राशिक ज्रत घेतस्यानें द्वा मदत्वाचा फरक नष्टच 

कसा होतो, हैं समजणें कढाण आहे. कारण देशावकराशिक ब्त बेतलें तरी 

मनाचे कषाय त्या क्षेत्रांत व त्या काव्यंत नष्टच होतील, अरे नाक. 

देशावकाशिक बताये अतिचारः 

ग्रेषणश्ब्दानयन रूपाभिव्यक्तिपुद्वलक्षेपो । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिव्यन्तेउत्ययाःपंच ॥ ९६ ॥ 
अन्वयाथे:--( प्रेषणशब्दानयन ) मर्यादेच्या बाहेर पाठविर्णे, शब्द 

करणें, आणविणें ( रुपामिव्यक़िपुद्धलक्षेपो ) आपलें रूप प्रगट करणें व लडा- 

वमैरे पुद्ठल फेंकर्णे दे ( पंच ) पांच ( देशावकाशि+स्प ) देशावकाशिक अक्ें 

( अत्यया; ) अतिचार ( व्यपदिश्यन्त ) सांगितल्वे गेले आदेत, 

अथे:--देशावकाशिक व्रताचे पांच अतिचार अद्ठित, ते (१) फ्रेषणा- 

असे, असे किंवा अमूक करा असे सांगुन त्या मर्यादेच्या आंत असलेल्यांना 

म्यौदिबाहेर पाठवि्णे (२) शब्द: -क्षेत्रमयादेच्या बाहेर असणान्यांना शब्दानें 
अगर खुणवुन मर्यादेच्या आंत बोलाबून घेणें (३) आनयन-हैं आण, तें 

आण, अमृक आण, अंसें ठांगून क्षेत्र मयदिवाहेरील बसु मर्यदेब्या आंब 
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मागविणें (४) रूपामिव्यक्ति-मयादिच्या बाहर असणान्यांना, काम कस्णान्यांना 
आपकें शरिरादि अवयब दाखबिणं व (५) पुद्रलक्षप-मयादेच्या बादेर काम 

करणान्यांना इशारा देण्यासाठी, दगड़ आदि पुद्धछ पदार्थ ठाकून व फेंकून 
कांहीं इशारा देणें, वरा७ अतिचार घडत असतां ब्रती हवा मयदिच्या आंत 

असतो, हैं छक्षांत ठेवणं जरूर आंढद, क्षेत्रमयादेच्या बाहेर जाऊन वरीछ 
कूर्त्ये घडल्यास अतिचार या सदराखालीं न येतां तीं अनाचार-ब्रतभंग-या 
सदराखालीं येतील, 

सामायिक शिक्षात्रता्ें लक्षण. 

आसमयपुक्तिपुक्ते पंचाघानामशेषभावेन। 
सवेत्र च सामयिकाः सामयिके नाम झंसन्ति ॥ ९७ ॥ 
अन्वयाथे:--( आसमयमुक्ति ) कांहीं नियत काल्वपर्यत ( सर्वन्न ) 

सर्वे ठिकार्णी ( पंचाघानां ) पांच पापांचा ( अशेषभावेन ) सपूर्णपणें (मुक्त) 
त्याग करणें यास ( सामयिका; ) शास्त्र जाणणारे अर्थात् गणघरादिक देव 

( सामायिक नाम॑ ) सामायिक नांवानें ( झं्सान्त ) संबोधितात, 

अथैः--मन, वचन, काया, कृत, कारित व अनुमोदन या सर्व प्रका- 

रांनीं पांच पापांचा कांहीं निश्चित कालपयंत संपूर्णपणं व सर्वत्र त्याग करणें 

यास सामायिक शिक्षात्रत अंस झणतात, दिखत व देशावकाशिक-देशब्रत या 

अतांनीं घातलेल्या क्षेत्र व काछ-मर्यादेच्या आंत व त्या मयादिच्या पलीकडेह्दि 

इणजे सवत्र कोठेंद्दी आपल्या कद्टन पांच पातकें घड्ढं न देणें याला सामायिक 
शिक्षाक्ष) द्वाणतात, सामायिक क्षणजे शपथाचार-प्रतिशापूवक आचार, 
देशावकाशिक-दशवतामध्य जो कालमयोदा (पहा छो, ९४) घातलेली 
असते, त्या कालमयांदेंत पांचही पापांचा सर्वत्र त्याग झालेला नसतो, परंतु 
सामाय्कि शिक्षात्तान्या पालनामुक्ठे पांचवी पापांचा संपूणपर्ण सबे ठिकाणीं व 

विशिष्ट वेके पुरतां त्याग झालेला असतो, 
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सामाविकाने सेद्- 
सामायिकाच वेलों उत्तर अगर पूर्वाभिमुल तोंड कछून उसे राहून - 

पंचपरमेष्टीना नमस्कार करावा, या नमस्कायनंतर खारीं बसूस नमोकार मेत्राचा 

जप करावा, व नंतर ध्यानमम्म ब्दवे, 

(१) प्रतिक्रणण:---केलेल्या पातकांचं स्मरण करून त्याबद्दल पश्चाताप 

करणें, तर्शी पातकें फिल्न न द्ोतील अशी खबरदारी घेणें. 

(२) प्रत्याख्यान:---यापुद़ें विशिष्ट स्वरूपाची पातकें करणार नाहीं, 
असा मनाचा निश्चय करण, 

(३) सामायिक कर्म:-वैयक्तिक मोहाचा त्याग करून झन्रू व मित्रा- 
बहुल समभावाचा प्रादुर्भाव होईल असा प्रयत्न करणे, 

(४) ख्ुति:-चतुविंशति तीर्थकरांच्या अंगचे गुणगान करणें 
(५) बंदना:ः-चोवीस तीर्थकरांपेकी एखाद्या तीर्थकराबहूछ विशेष भक्ति , 
(६) कायोत्सगे:-देहांवरील ममत्व वा आसक्तिचा त्याग करून 

आत्मध्यानांत तल्लीन होगें, असे सामायिकावे हे सह्ठा भद आहत, 

: शस्वामायिकाचे बेठवीं आसनें. 
(१) पद्मासन (२) स्वर्गासन व (३) अर्थ प्मासन, अशक्तता 

अरुता निजूनदी सामायिक करण्यास इरकत नाई, 

सामायिकाची कालमयोंदा किती असाबी ? इत्यादि. 

मूधेरुदसृष्टिवासोबन्ध पयेकबन्धनं चापि। 
स्थानमुपवेशन वा समय जानन्ति समयज्ञा। ॥ ९८ 0 
अन्वयाशे:--( समयशञा: ) शास्राला जाणणारे ( मूर्षब्इमुष्टिबासो- 

बन्धे ) शेंडी बांधे, मूठ बांधणें, वद्भाला गांठ देणें व तसेंच ( पर्येफबन्धनं ). 

पह्मासन घालणे ( अपि ) व (स्थान ) स्थान आणि ( उपवेशन ) आसन 

हांना ( समर्य ) कालमयांदा ( जानन्ति ) जाणतात 
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अर्थ:--ज्या छलोकाचे निरनिरक्े अर्थ केले गले आदत, त्यांत खरा 

कोणता व चुकीचा कोणता, यारा विचार करण्यांत काल्क्षेप करणें व्यर्थ 
आदे, कोणताही अर्थ समजून थेतांना त्यांतील हवेतूकड़े रक्ष दिल्याने निर- 

निरात्या अर्थार्चे महत्व समजून येइंल, तें महत्व समजस्थावर तदनुसार 

आचार ठेवल्यास अनेक हेतु एकाचवेढ्टीं साध्य करून घेण्यास मदत दोते. 
को. ने. ९८ अशा कछोकापैकी एक आईदे ब त्याचे दोन अर्थ पुदें 
दिले आईत, 

(१) शैंडीला गांठ मारून ती सोडीपर्चत लागणारा काछ, मूठ झांकून ती 
उघडीपर्यत लागणारा काव्ठ, वस्ताला गांठ मारून ती सोडीपर्यत छागणारा काछ, 

मांडी घादून ती काढीपर्यतचा काठ, अशा या दोन्दी क्रियेमधील थोल्या 

अवधीच्या काछ्यांतही आपल्या मनाच्या परिणामाची ध्थिरता करण्यानें सामा- 
यिक अत सिद्धीस जाईल, बर सांमितलेल्या काल्मयादेपेक्षां अधिक कालाची 
मनाच्या एकाग्रतेला जरूरी नाहीं असे नाहीं; तथापि ही किमान कालमयोदा 
दिली आंह, अथातच पांच पातकापासून जितका अधिक काल दूर राहतां 
येईल तितका काल दूर राइणें साइजिकच अधिक इष्ट आहे. 

दुसरा अर्थ. 
(२) सामायिकाला सुरवात करण्यापूर्वी शेंडीला गांठ मारून व डाब्या 

हाताच्या पृष्ठभागावर उजब्या द्वाताचा तब्लह्यात ठवावा, अंगावर घोतर शाल 

व यासारखें वल्ल असल्यात त्याच्या पदरांना गांठ माराबी, इतकी पू्ब॑तयारी 

झाल्यावर कायोत्सग-उम राहुन-अगर पद्मासम-मांडी घालून-मनाची एकाग्रता 

कराक्ष ब.कायोत्सगम॒ुल्ठें व पद्मासनामुत्ें शरीराज्या अवववाबर ताण बच 
लागला आह, असे वाटढे पर्यत, ती एकाग्रता सुरूं ठेवावी, शरीराछा भास 
होतो अंग बाटह्यानंतर सामायिक करण्यावें सोह्टन द्यावें, या क्रियेमथीऊ काल- 

मयोँदा ही सामायिक कालूमर्यादा समजावी, हा कछछोक काल मर्यादा घारूण्या- 
साठीं आह असे ठरल्यास पहिला अर्थ बरोबर दिसतो, शेंडीला अगर घोत- 
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राब्क पदरात्य गांद मारणें, मूठ उघडणें बगेरे किया महत्वाच्या अह्दीत, या 

क्रियेला धार्मिक स्ररूप नाई, स्थांची मांठ सुटेप्यत अगर मूठ उधघडीपर्वेत 
ध्यनमप्म रादण्यांत महत्व आदे, खदारीच्या रस््यावरीक पोलींसानें हात वर 
केस कीं बाहतुक थावतें व वर केलेला हात खारीं केव्हां येईल, याकडे 
आतुर्तेनें चित्त एकाग्र राइतें, तद्तच का गाठीचें महत्व आई, 

सत्मायिकाया क्रियाविधि: 
जोंपर्यत शेंडीची गांठ सोडलेली नाई अगर घातलेलें आसन कादून 

घेतलेलें नाई तोंपर्थत मी पांचद्दी पापांचा त्याग केला आई, अशी भावना 

करून मन एकाग्र करणें, ही एकाग्रता शेंडीला गांठ मारल्या नंतर होवो 

अगर ता गांठ मारतानाही दह्ोबा, गांठ मारणें अगर न मारणें याला महत्व 

नाई, तर चित्ताच्या एकाग्रतला महत्व अहि, केसाला अगर वस्वात्म गांठ 

कां माराबी १ गांठ न मारल्यानें केंस व वस्त्र यांची हालचाहू होऊन व ती 

सांभाठण्याकड लक्ष लागल्पास एकाग्रतेंत व्यत्यय येईछ, अशी भीति वादत 

असल्याने ती आपत्ती यत्टण्यासाठीं शेंडीला ब बस्तलाला गांठ माराबी असे 

सांगितर्ले आह; असे कित्येकांचें क्षणणें आदे, रहा घाटेका ती उत्तम, 

चार घणिका ही मध्यम व दोन घटिका ही कनिष्ट अशा सामायिक कर- 
ण्याच्या कालमयांदा आंहत, २४ मिनिठांची एक घटिका होते, 

सामायिकाल्य योग्य स्थान. 

एकान्ते सामयिक निव्योक्षेपे बनेषु वास्तुषु च। 
चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं अ्रसब्ृधिया ॥ ९९ ॥ 

अन्वयाथः--( निन्यक्षिपे ) उपद्रवरद्दित ( एकान्ते ) एकांतात (के) 
तक्लेंच ( बनेषु ) बनांत (वा) किंवा (वास्तुषु ) घरांत (च) आणि 
( चैत्याल्येषु ) चैत्याकरयांत (अप ) व पर्वत, गुहा इत्यादिकांत. देखील 
( प्रसन्नधिया ) प्रसन्न बुद्धीनें अर्थात मनाची एकाअता करून €सामयिक ). 

सामायिक ( परिचेतव्यं ) वादविलें जायें, 
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अथे;--कोणताई उपद्रव होणार नाहीं, अशा ठिकाणीं, जेपें बायामुे 
च पश्चपक्षी यांजकट्नन भ्रास होणार नाई, अशा एकांतांत, अर्यांत, घरांत, 

घर्मशार्ऑेत, जिनमंदिरांत, पवेतावर अगर गुह्ेंत एकाग्रचित होऊन सामाविक 
करावें व सामायिकाचा काछ हद्ूं हृछूं गाठवीत जावे, वर जी स्थछें दिलीं 

आईत तेश्वें प्रसन्न चित्तानें व एकाग्रतनें सामांयिक करावे, सामायिकास 

वरील जागा अधिक अनुकूल असल्याने त्यांचा फक्त नामनिर्देश केला आह. 
साराश:--जेथे मनुष्यमात्राची व पशुपक्षांची वर्दछ नादीं, अशी 

जागा सामायिकालछा योग्य व पवित्र आंहे, जेथें संगीत, गीत व बादबिवाद 

चालला आह, अशी जागा; तसेंच ऊन, वारा व थंडी यांची बाधा होत आई 
अश्ञी जागा व किडा, मुंगी, डांस, साप, विंचू इत्यादिकापासून बाधा होईल 

अशी जागा, सामायिक करण्यास वज्य होत, वर जो खुलासा केला आह, 
त्यावरून मनाची एकाग्रता होण्यास जी जागा अनुकूछ व मदत करणारी 

अह्ि, ती जागा सामायिकासार्ठी योग्य आहे, असे समजगेचें अहि; मात्र 

वर निर्दिष्ट ठिकाणाखेरीज अन्य ठिकाणी . केललें सामायेक, सामायेिकच 
नब्हे, असे मात्र समजण्यायें कारण नाहीं. 

सामायिकाला अनुकूल अशा दुसप्या बाबी- 

व्यापारवैमनस्याद्िनिवृत्त्यामन्तरात्मापीनिवृत्त्या । 
सामयिकं बन्नीयादुपवासे चेक्चक्ते वा ॥ १०० ॥ 
अन्वयाथे:---( व्यापारवेमनस्थात्ू ) कषायादिक चेष्टा ब मनाची 

एकाप्रता यांच्यापासून ( विनिवृत्यां ) निवुत्त झाल्याबर ( अन्तरात्मबिनिवुत्या ) 

मनाच्या विकल्पाल्ा दूर सारून ( उपबासे ) उपबवासाये दिवशी (वा) 

अथवा (एकमुक्ते व) एकाशनाचे दिवशी ( सामयिक ) सामायेक 
( बक्षीयात् ) करावें. 

अशथै;---ठपवासाच्या अगर एकाशनाच्या दिवश्शी मन प्रसन्न व 

उद्द्यासित ठेवुन व अंतरंगांतोछ संकल्पविकल्पांना थारा न देतां सामायिक 
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करावें, मन, वचन व काय यांनीं होणारी अशुभ प्रवृत्ति सोड़न व आरंभ 

व परिग्रह् यांना बज्य करून सामायिक करावें, 
छो. न, ९९ मध्यें सामायिकासाटी योग्य जागा कोणती याबदूछ. 

विवेचन प्रामुख्यानें केलें आहे, या छोकांत सामायिक करणान्याचें अंतरंग- 
मनःस्थिती कशी असावी, याबदहल विवेचन केलें आंहे, अंतरंग व बहिरंगः 

अनुकूल असता सामायिक करण्यांत याबें, * एकान्त हाणजे विश्रांति, त्यावेव्ठेस: 
आपण आपल्या खोछ स्वरूपार्शी जणूं भिक्कून जावयाचें, ... . .आकाशांत 
शैकडो ढग येतात, हजारो बारे सुटतात, धुर््ठचे छोट उठतात, पांखरें उड़- 

तात, परंतु या सबंचि मांगें आकाश निछे निक्े असते, त्या आकाशाला 

या मोषटीचा स्पर्श नाहीं, आपके हृदयाकाश असेंच करावयावें, यासार्ठीं 

एकान्ताचा आश्रय करावयाचा,” “ आपकलें मन जणूं उकिरडा, साय्या जगाची 

घाण तेथें येजन पडलेली असते, परंतु मनालछा आत्म्याची ओब्ठख नस्ते, .. 
आनंदाचा झरा आंत आहे, यात्री जाणीव त्याला नसते,? 

£ संसार वा परमार्थ, त्या त्या वे&च्या महत्वाच्या गोष्टी उल्गडतांना' 

जर भनाची, बुद्धीची एकाग्रता करतां आली नाहीं तर प्रश्न सुटत नाहीं," 

एकांतांत आपणांस सामथ्य॑ मित्ठतें, आशा मिल्ठते, एकान्त क्षणजे एक- 
प्रकारचें मरण. . .बुद्धीवरची व हृदयावरची सवे कश्मलें झाड़न टाकून आपण 

बादेर येतो, देवाजवछ क्षणभर बसून आलेला, मग तो दानवांना भारी होतो, 

अपार चैतन्य त्याच्याजवठ अर्सर्ते, दुर्दम्य आश्वावाद तो घेऊन येतो, 
एकान्त हणजे संजीवन, सिंधु मिव्ठण्याची जागा, ' एकान्त क्षणजे साणूस- 
घाणेपणा नब्दें, जगाला तुच्छ लेखणें नन्हे, एकान्त हाणजे स्वतःवें बरबरलेलें 

-जीवन घुवूंन दाकण्याची जागा, , .. .,अत्यंत मलीन झालेलें जीवन एकांतांत 

जाऊन थघुवावयाचें.? 

यावरून एकान्त व एकाग्रता याची पुरेपूर कल्पना येईल, ' भधिकस्य 
अधिक फलम् ! या न्यायानें विचार करितां एकान्त व एकाग्रता यांना 
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ख्मग्रंथ स्वाध्यायाची जोड देणे, एकान्त, एकाग्रता ब स्ताध्याय यांचा भोडा- 

काल झालिला प्रीतिसंगम सब्र कश्मलें-पातकें-ाड्डूव ठाकून सदाचार श्वृत्त 

दोण्यास व नवचैतन्य देण्यात समर्थ आह, हें थोर देतू व दुरगाग्री परिणाम 

विचायंत घकनच आचार्योर्नी एकान्त, एकाग्रता व घर्माप्ययन याची महत्ति 
वर्णि) आहे, 

सामायिक दर दिवशी करावे. 

सामयिक ग्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्य । 
बतपंचकपारिप्रणकारणमवधानयुक्तेन ॥१० १॥ 
अन्वयाथे:--( सामयिक्र ) स्ामाविक ( जतपंच्रकपारपूरणकारणम् ) 

पांच ब्तांना परिपूर्ण करण्यास कारण आह, (अतएजर') छणून ( प्रतिदिन ) 
दररोज ( अनल्सेन ) आव्ठस सोह्नन ( अपि ) आणि ६ अवधानयुक्तेन ) 

एकामग्न चित्तानें ( यथावत् ) जल सांगितलें गलें आदि, त्या विधीनें-विधिपूर्चक 
६ चतव्यं ) बाढवावें, 

अथे:--पांच वतांना परिपू् करण्यास सामायिकत्रत हैँ कारण आहि., 

'झणुन दर दिवशी एकाग्र चित्तार्न, आनंदानें व विधिपूवेक सामायिक करावें. 

सामायिक करीत असल्यावेद्धी अद्दिसादि पांच पापांचा पूर्णपणें त्याग झालेला 
असता; त्यामुद्कें तेवक्या वेब्लपुरती तरी श्राबकांची अणुनतेंदी महात्रतपदास 

पोंचतात, दिवसांतून तीन वेत्यां मिकून ६ घटिका सामायिकांत धालवैर्णे ईं 

उत्तम प्रचीचे सामाय्रिक आह, याप्रमाणें दिवस सा्रीच्या ६० घटकांपेर्की 

& घटकाचा वे सामायिकात गल्यास तितक्या काव्ठांत तरी श्रावक पाध- 

बेघनापायून मृक्त राष्ीरू, अते झाल्यास महिन्यांतून ६ द्िवएः अगर सुमर्रि 

एक आठबडा गुहस्थी लोकांनादी मुनीसारखे वागण्याचें भ्रय मिछणार आहे. 
पुढील कश्टतर पण चिस्सुखदायी मुनित्रताच्या आचरणाची ही पू्ंतयारी 
आदे, अणुव्रतांचा विकास होऊन तीं परिपूर्ण होण्यासार्दी काय कराये ब तीं 
पूर्ण हात अचतां व पूर्ण झाल्यावर काय केल्यानें संसारांत रा्टूनही महाब॒त 
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प्रहननानें अंश्त: ढरी अथ मिढ्वें, या इतूनें भावकांना एकएक पावरोनें 
पुढें नष्याचा द्वा स्तुत्य व ब्यवहायय प्रयत्न आहे, सर्वंग परित्याग छलून 

मुनिदीक्षा घेण्यापूवीद्षी अशाप्रकारच्या पूर्वतयारीची जरूरी आई. या अं्थाचे 
मनन करीत असतां ठिकाठकार्णी हवा प्रयत्न दृष्टीस पढल्यावांचून रहाव नाई. 

चके. ने, १०० मध्ये पर्वदिव्शी सामायिक करभण्याचा व हछो, ने, १०१ 
मध्यें दर दिवशी तीन वेव्ठों सामायिक करण्याचा उपंदक्श क्रेछा आह, 

यावरून पर्बदिव्शीची सामायिक्रदी किमान व दर दिवश्शी तीन वेव्शां मिक्कन 
<६ घटिका सामायिक्त करण्याची ही कमाल मर्यादा घालण्यांत आछी आहे, 

सामायिकाच्या वेछेया धावक कसा दिसतो ? 

सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव सन्ति संवेषि । 
चेलोपसप्रष्टमरुनिरिव ग्रही तदा याति यतिभावम् ॥१०२॥ 

अन्वयाथे:--( ठामयके ) सामायिकामध्यें ( सारम्मा: ) झेती बमैरे 
आरंभसद्वित ( सर्वेषि ) सर्व बाह्य अभ्यंतर प्रकारच ( परिअद्दा: ) परिग्रह 
(न एज सन्ति ) नसतातच ( 'अतएब” ) क्षणून (तदा) त्यावेर्ती ( गुद्दी ) 

गुइस्थी ( चेलोपसृष्टभुनिः इब ) कपड्याचा उपसर्ग ज्या मुनीबर झात्म आंद 
अश्गा मुनीप्रमाणें ( यत्तिभावं ) मुनिषणालछा ( याँति ) प्रास्त होतो. 

अथः--वीतरागी मुनींच्या अंग्वर बोटमरद्दी कपडा नसतो; परंतु 

त्यांना उपप्तग देण्याच्या देतूनें त्यांच्या शरीरावर कोणी कपड़ा घातछा 

दर त्या उपतगांचें बेढीं मुनी जसे दिसतात, तद्बतच गुहस्थी - भ्रावक - सामा- 

यिकाचें बेढीं असतो, आवकानें त्यावर्छी जर अ्ंगावरीरू बस्त्राचा त्याग 

केला तर तो त्याच क्षणीं वीतराग मुनीसारखा मुनि दिसूं, लागेछ, उपसगे 

करण्यासार्दी मुनीच्या अंगाबर घातछूत्या कपल्याबदहर मुर्नीना महत्व नखत, 

त्या कपड़यामध्यें आसक्ति नसते; उलट त्याच्या इच्छेविदद्ध हा प्रकार ह्ालेला 

अउछतो, आपस्पा अंगावर असउछल्या कपडयात्रदकछ सामायेकायें वेढीं आब- 

काच्या मनांतही ममत्व व आसग्ति नसतें. उपसर्ग करण्यासाठी ग्रुनीवर जबब- 
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रीनें व त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कपडा घातलेला असतो व आवक केवव्ठ ब्यवहार 

सांमाव्ण्यासाठी सामायिकार्चे बेल्हीं कपड़ा घारुतो, फरक हा की आवक 

खेच्छेनें अंगाबर कपडा घालतों व मुनीवर कपडाची जबरी झालेली असत्ते, 

कपब्थाचा द्वा बाह्य देखावा वगव्ठश्यास मनी व आवक हें दोधेंदी अतर्यामी 
सामाविकार्चे वेढीं सारखेंच असतात, यामुक्वेंच सामापिकाचें महत्व विशेष आहे. 

सामायिकाचे बेढीं परिषद्ठ अगर उपसर्ग सहन करावा. 

शीतोष्णदंशमशकपरीपहमुपसगमपि च मौनधराः । 
सामयिके प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्ननलयोगाः ॥१०३॥ 
अन्वयाथेः--( मौनघरा: ) मोन धारण करणांर व ( अचलयोगा: ) 

अचल योगाल्ा घारण करणोरे असून ( सामयिक ) सामायिकाला (प्रतिपन्ना:) 

प्रात्त झालेल्या पुरुषांनी ( शीतोष्णदंशमशकपरीषई ) शीत, उष्ण व दंशमशक 

परिषह ( च ) आणि ( उपसर्ग अपि ) उपसरग देखील ( अधिकुर्वीरन् ) 
सहन करावेत, 

अथ:--सामायिक करणप्याच्या वेछांत सामायिक करीत असलेल्या 

काव्गंत थंडी, ऊन, वारा इत्यादिकांचा त्रास, ढेंकूण, पिसवादिकांचा दंशझ्, 
रोगपीडा झाझरी असल्यथास ती पीडा व दुष्ट लोकांनीं केलेली निंदा व 

शिविगाल्ठ वगैरे परिषह शांत चित्तानें सहन कराबेत, तसेंच सिंह, व्याप्न व 

सर्पांदिक घातूक व दुष्ट प्राण्यांकड्डन ब आग्नि आणिे जल इत्यादिकांमुद्ें व 

देव, मनुष्य व तिर्यच यांजकट्टून झलिला उपसर्ग, मन, वचन व कायेनें, 
चैयोनें, शांतचित्तानें व समभावनेने सहन करावेत, मौन सोद्ड नये, भीमिमुक्रें 
मनाची चलबिचलता होऊं देऊं नये व परिषद आंणि उपसग करणाप्याबहूछ 

आपल्या मनांत दुष्ट बुद्धि धरूं नये. क्षुषा, तृषादि २२ प्रकार्चें परिषह 

आदत, उपसर्ग-उपद्रव झणजे द्वेषादिकांनीं प्रेरीत होवुन दिलेला भ्रांस, 
योग झ्णजे हालचालीची व व्यवहाराची क्रिया ज्याच्या साहाय्यानि 

घडतें, तेः साधन. योगाचे (१) मनोयोग (५) वचनयोग व काययोगस अंसे! 
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तीन प्रकार आदत. सामायिकाले वेत्ठीं मन, वचन व काया ग्रांच ज्यापासवर 

कोणत्यादि सुखदुःखाच्या प्रसंगाची पर्वा न करितां ताबा ठेवावयाचा असतो. 
येधें अशी शंका यईक कीं, लछो, से, ९९ मध्ये पसंत केलेल्या- जागेंत बरीक 

छपसगापैकीं कांही उपसर्गाची शक्यता ती कशी ? किडा, मुंगी, साप व विंचू 
इत्यादि नाईीत, असे पाहून पसंत केलेल्या जागेंत ते नजरचुकीनें राहणारच 

नाहत अं नाहीं अगर सामायिकास सुरवात झाल्यावरहि ल्था जागेत येणार 

नाहींत अतेहि नाई, उपद्रव ह_्ोणार नाहीं अशी खबरदारी प्रथम ध्यावयाची 

ब याहि उप्पर, उपद्रव झालाच तरी तो सहन करावयाचा, 

सामायिक करित अखतांना काय काय चितावें ? 

अशरणमणशुभमनि्य दुःखमनात्मानमावसामि भवम् । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १०४ ॥ 
अन्वयार्थ:--( ' अहं ?) भी ( अशरणं ) अशरण, ( अशमे ) 

अश्यम, ( अनित्य ) अनित्य, ( दुःखम् ) दुःखमय व ( अनास्मानं) पररुप 

अशा ( भवं ) संसारांत (आवसामि ) राहतो आणि (मोक्ष: ) मोक्ष: 
( तद्विपरीतातू ) बाच्या उलट आई; (इति ) याप्रमाणें ( सामयिके ) 
सामायिकाचे वेढीं ( ध्यायन्तु ) विचार करावा, 

अथेः:--संसार हवा अशरण, अशुभरुप, अनित्य व दुःखमय आहे, मोक्ष 

मात्र शरण, क्षम, नित्य व शुमरूप आहे, यासुद्ें खरें व शाश्वत सुख संसारांत 

नाहीं. खन््या व शाश्रत सुखाची प्राप्ति, मोक्ष ग्रातिमुछच होणारी आहे. इत्या- 

दिकांचा विचार सामायिकाचे वें करावा, संसार हा दुःखदायक, पापर्बंधक 

व पररूप आहे, याच्या उलद मोक्ष आई, द्वाणजे मोक्ष शरण आह, शुम 

आहे, नित्य आंदे, सुलमय आंइ व आत्मस्वरूप आह, याउाठीं मोक्षप्राप्ती 
हँच माझें ध्येय आंदे; भसा शुभ पिचार मनांत आणाबा, 

संसार अशरण कां १ तर संसारांत असतां पापापासून संरक्षण करण्यास 

कोणी समथथ नाहीं. संसारांत नेहर्मी अशुभ कर्तव्य घडणार झणुन संसार अश्भुम 
6 
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बच अशरण अ्हे. चारदे मतीमष्यें सतत भ्रमण करोवयांस ल्विदों झाणून तो 
अनित्य आदि, सब प्रकारब्या दुःखाछा संसार कारणीभूत असल्यामुर्े संखर 

डुःखमय आंद, आत्म्याहून भिन्न स्ररूम्रचा संसार असल्याने तो पररूप आई. 

अनंतानंत का परिश्रमण करीत अरुतां एजाद्यावेर्छठी संसारी जीव चांगस्या 

क्षेत्रांत, उत्तम कुछांत, सुंदर व सुद्दढ शरिरांत जन्म घेतो, संतति, संपात्ति, पेय , 
मानसन्मान, मित्र, सुंदर व भायांग्राति, विद्वत्ता वरेर बगेरे स्पृइनीय गोशिंचा लाभ 

होतो; परंतु दे स्व क्षणमात्र व नश्वर आंदहेत, सेपत्ती व आरोग्य केव्हां नष्ट 

होतोल याचा नेम नाह, आजचे मित्र उद्याल बैरी होतील, अशा तप्हेच्या 

विचारामुक्कें संसाराबद्ल आसक्ति ठेदूँ नये. मानना शत्रूह्टी कोणी नाई व मिन्रह्द 
कोणी नाई, भशा चिंतनांगुझे समतामाबाची वृद्धि होते, सामायिक करीत 

असतां खब्व प्राणिमात्रांना तो क्षमा करिता व त्यांच्या क्षमेची याचना करितो. 

«वर, ध्येय व आसाक्ति हे दान शब्द जाड अक्षरांत कां घातछे आंहत ९ 

ज्याचा संसार सुखमय आह; त्यांनीं हें सुख क्षणभंगुर आह, असे मानून त्या 

सांसारिक सुखांत आसाक्ति ठवूं नये, संसार सोडाबयाचा उपदेश नसून त्यांत 

आसक्ति ठेवूं नये, असा उपदेश आह. संसारांत असतां मातृधर्म, पितृधर्म, 

भायांधम, पुत्रध्म वगेरचें पालन करणें जरूर आहे. घम, अर्थ, काम व मोक्ष 
या चार पुरुषार्थीचें साधन कराव लागणार; परंतु तें साध्य करीत असतां त्यांत 

आसक्ति राहूं नये; त्यांचा मोह ठेवूं नये, 

मोक्ष है ध्येय, हैं ध्येय गांठतांना संसारातून जाबें लागणार, घर्म, अर्थ 

था काम पुरुषाथौची प्राप्ति करणे है आपके ध्येय नव्दे, तर मोक्षप्राप्ति 'है 

आपकें ध्येय आई; अर्स मानीत राहिलयानें इतर पुरुषार्थाबदल आसाक्ति राइ- 

शार नाई. अर्थ वा काम पुरुषाथंची प्राप्ति झालीं कीं तेभेंच भांबावयायें 
नाई, त्यांना मार्गे टाकून मोक्ष प्राप्तिसाठीं धांव ध्यावयाची आंद, तेधबर पहला 
गांठावयाचा आदे, तेंच अखरखें व सर्वोत्कृष्ट ध्येय आह. 
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सामाधिकाले अतिलार, 

वाकायमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरास्मरमे । 
सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्त पंच भवन ॥१०५॥ 
अन्वयाथ;---(वाकायमानसानां) वचन, शरीर व मन थाँचे (दुष्म- 

णिधानानि ) चलायमान द्ोणें ( अनादरास्मरणे ) अनादर करणें व विस्मरण 

डोगें द ( भावेन ) परमार्थानें ( सामयिकस्य ) सामायिका्चें (पंच ) पांच 
( अतिगमाः ) अतिचार ( व्यज्यन्ते ) सागितले गेले आह्वित, 

अथे;--(१) वचनांत चलबिचल होऊं देणें (२) कषायामुकें शरीर 
अस्थिर द्वोऊं देणें (३) आर्त व रोद्र ध्यानामुठें मनाची चलब्रिचल्ता होऊ 
देणें (४) सामायिक क्रियेंत आदर व भक्ति न ठेवतां सामायिक करें व 
(५) सामायिक पाठांत चूकभूछ करे; असे सामायिकत्रताचें पांच अतिचार 

आदत, या पांच अतिचारापैकी श्रद्धा, भक्ति व आस्था न ठेवतां केलेल्या 
सामायिक विधीला आचायोनी अतिचारांतव कां घालाबे १ हे समज्णे कठीण 
आहदे, भ्रद्धा, भक्ति व आस्था नसता कलेला सामायिक ह्षणजे अनाचारच -- 
अतमग-होणार नाहीं ! 

सामायिक शिक्षातव्रताबदल विशेष विचार- 
योगखार टीकेंत लिह्दिलें आंहे कीं, 

सब्वे जीवा णाणमया जो समभाव मुणेह । 

सो समाइड जाणि फुडु जिणवर एम भणेइ ॥ ९९ ॥ 

भावाथेः--सर्वोविषयी सम अगर समताभाव यास सामायिक क्षण- 
तात, जभतांगरी से चराचर चस्तूंकड जब्हां निश्चयनयानें आपि द्र॒ब्याथिक- 

नयानें पाहतां येईल तेन्हांच समभाव प्राप्तिचा संभव आहे, चार गती कर्माच्या 

उदयानें जीव हे नारकी, पशु, मानव व देव स्वरूपांत दिसतात, जातिनाम- 
कर्माच्या उदयानें एकेंद्रिय त पंचेंद्रिय अख्लेर स्वरूप जीवाला प्राप्त दोतें 

आठ कमीच्या उदयामुद्ें जी्रची बाह्य व अंतरंग अवध्था मिन्न पिन्न ड्ोते . 

वरन्ीजीनीजीओर- 
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(१) मोइनीय (२) शनावरणीय (३) दशनावरणीय (४) अंतराय (५) आयु 

(६) नाम (७) गोत्र व (८३) वेदनीय अी है आठ करमें आदत, यांपैकी 
एक किंवा अधिक कर्माचा उदय झाला तरी जीवाषर त्याचे सारखेच परिणाम 

'होतात, असे नाहीं, कषायाची तीज्रवा अगर मंदता यावर परिणाम अवलंबून 

,असतात, व्यवहारिक नयानें पाइतां रागद्वेषादे विकार उत्पन्न होणारी कारणें 

सम्यगुदृष्टीच्या समोर असतात, सम्बग्दष्टि, जीवाच्या बाह्य गुणाकड़े अधिक 
पाइतो, निश्चयनयानें विचार करीत असतां सम्यग्दष्टीचा आत्मा दुसय्या जीवांचील 

आत्म्याचाच तेवढा विचार करितो., तो आत्मा ज्या शरिरांत अगर देहांत 

आंद, तो जीव श्रीमंत आई, उच्चकुलीन आह, गरीब आहे कीं अडाणी भाह, 

इत्यादे विचार करीत नाहीं. कारण कर्माच्या उदयानें या अशा अवस्था 
प्राप्त ह्वोतात, 

या विचारामुछें त्यांना-सामायिक करणान्यांना-आपल्या आत्म्या- 

सारखाच इतरांचा आत्मा कर्मरहित, शरीररह्दित ब राग॑द्वेषरहित आहे; तसेच 

तो आत्मा परमशानी, परमसुखी, परमशुद्ध आहे, असें दिसूं छागतें, आपस्या 

आत्म्याम्ध्ये ज गुण व जी शक्ति अद्दे, तसच गुण व तितकीच शक्ति इतरहि 

आत्म्यांत आहे, अरे दिसून येतें, या भावनेलाब समताभाव असें हाटलें जातें 
व क्षणनच सामराक क्षणज सम अगर समताभावप्राप्तीप॑साधन आह, 
असे मानिलें नाते, 

समताभाव उत्पन्न झाला को रागद्वेषादिकांच्या मूठ कारणांचेंच 
उच्चाटन हद्वातें, झणून रागद्वेषादिकांच्या त्यायाठाच सामायिक अ्े झटलें आदि. 

राय-रोस बे परिदरिवि जो समभाड मुणेह। 

सो समाइड जाणि फुडु केवलि-एम भणेइ ॥ १०० ॥ 
भावाथे;--रागद्वेषांचा त्याग दणजेच सामायिक, आपला हेतु साध्य 

होण्याज्या कार्मी ज्यांची मदत होते, त्यांच्याबदरू प्रेम व जे त्या मार्गीत 
-आड येतात, त्यांच्याबदल द्वेष, अशी भावना उत्पन्न होते, घोर तप करणारेहि 
"या भावनेपासून सर्वस्वी मुक्तच असतात असें नाहीं, 
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सामायिकाये लक्षण. 
सामायिकँत्रताचें लक्षण आचाय अमितगतीनी आठव्या परिच्छेदाब्या- 

३६१ साब्या छोकांत दिले आहे, तो छोक 

जीविते भश्णे छामेउलाभे योगे विपयेये । 
आन्नो मिश्रे सुखे दुःखे साम्ये सामायिक बितुः ॥ ३१ ॥ 

आरादा:--शत्रु असी वा मित्र असो, संपत्तकाल असो वा, विपत- 
काल असो, जिवंतपर्णी-संसारांत अगर डोब्य्यांत प्राण यहिल्य असो, अनुकूछ 

वा प्रतिकूल समय असो; सारंश कोणत्याहि परिस्थितीत मनादी समता ठेवणें, 
कोणाचाही राग-अनुराग-प्रेम न करे अगर द्वेष न धरणें, यारा सामायिक 
नत ह्ाणतात, 

या बताये महत्व विशेष आह, सामायिक्र झणजे दिवसांतून कांईी 

बढ ग्रंथवाचन नब्दे, ग्थवाचनांत मन तल्लीन झा्लें क्षणजे त्यबिव्तेपुरता 

समताभाव उत्पन्न होणारच नाहीं असे नाहीं, तथापि त्यावेव्ठब्यतिरिक्तहि 

समताभाव धरावा क्षणन आचार्यानी कोणत्याही परिस्थितीत व सदासवंकाबही 
समतेची भावना असावी क्षणुन “जीविते मरण! इत्यादि शब्दप्रयोग 
उपयोगांत आणिडे आंहित्त, 

असा समताभाव मनांत सदैव राहील तर संसारांतीक रोजच्या अनेक 

कटकर्टी तरी मिठ्तीलच पण चादूं युद्धासारखीं अखिल प्राणिमात्रांचा संधार 

करणारीं युद्धेंद्दि व्ठतील, 

आचार पद्मनंदि यांनी भावकाचारांत सामायिकाजें स्वरूप पुर्दील- ह 

प्रमाण दिले अहि, 

वसमता सर्वेभूतेषु संयमे शुभभावना । 

आतंरोद्परित्यागस्तद्धि सामायिकं बतम् ॥ ८ ॥ 
सारांशः--अखिल प्राणिमात्राविष्यीं समताभाव, संयमांत शुभ- 

"आवना घरणें व आर्त व रौद्र ध्यानाचा त्याग करणे यार सामायिकअत 
अंसे हटके आदे, ४ 
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सर्वोविषयीं समताभाव धरावा, संग लछोमादिकांच्या आधीन होऊं नये. 

आचार्य संमंतभद्र यांनीं या अत पालनाचा अधिक खुलासेवार॑ तपशील दिला 

आंह, (पहा छोक ९७ ते १०५ अखेर ) आचार्य अमितगतीनी कोणत्याहि 
परिस्थितीत सदासवंकाद व शनत्रुमित्रावहल आपल्या मनाची भावना कशी 
असावी यावर अधिक जोर दिला आहे. आचाये पनंदे यांनीं काल- 
य क्षेत्रमयांदा घातलेली नाई, सारांश कोणत्याहि आचार्याचें मत विचारांत 

बेतलें 4 त्यांतील तपशील सोड्टनन दिला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते क॒ ती ही 

कीं आपल्या मनाचे कषाय बिघडवूं देऊं नयेत, कषाय मछीन होऊं देऊं नये. 

समाजस्वास्थ्याच्या दृशिनें या ब्रतान महत्व अत्यंत महत्वाचें आंह, दुह्दी व 

वैरमाव व त्यामुद्ठें उत्त्पन्न होणारी हानी ही या ब्तपालनामु्् टाछ्तां येतील.. 

आचार्य पद्मनंदी यांनीं सप्तव्यसनांचा त्याग केल्याशिवाय सामायिक 

होणार नाई, अर्से मत प्रदर्शित केछे आंद, खछो.सं. ९मध्ये त लिहितात की- 
सामायिके न जायेत व्यसनम्कानचेतस: । 
श्रावकेन ततः साक्षात् त्याज्य व्यसनसप्तकम् ॥९॥ 

सारांश:--जो एक किंवा अधिक व्यसनाच्या आधीन झाला आहि, 

त्याचेकड्डून सामायिक ब्रता्ें पालन होणार नाहीं. (१) मांशाहार (२) जुगार 

(३) मद्यपान (४) वेश्यागसन ५ शिकार (६) चोरी व (७) परस्त्रीगमन 
हीं सात व्यसनें आहेत, अरे पह्मनदि आचारयॉर्नी छोकसंख्या १० मर्ध्यें 
सांभितलें आहे, आचार्य पद्मनंदी यांचा या सात व्यसनांवर तीत्र कयक्ष दिसतो. 

आचार्य समंतभद्र यांनीं थेंडी, वार व ऊन इत्यादिकांची खंती न बाल्गतां 
सामायिक करावें असें लिंहले आहे. बराच तपशील दिला असतांहि आचार्य, 
बद्मनंदि यांच्याप्रमाें व्यसन व सामायिक यांचा अन्योन््य संबंध जोडलेला 

नाहीं, आचार्याच्या मतामतांचा हा गलब॒ढा व त्यांचीं कारणें याबद्दलचा 

विचार न करितांदि आचाये पद्मनंदी यांचें मत आह्य मानिल्यास अधिकर्य 
अधिकम् फलम् या न्यायानें व्यसनत्याग करणें खास उचीत आई, बार येसें: 
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एक शंका येते क ती ही कीं, प्रचलित व्यापाराच्या पद्धतीत संह्देयाजीला करें 
महत्व आहें आंदे, प्रचलित कायथद्ांत सद्टथाच्या व्यवद्वाराला काबदेशीर स्वरूप 

दिलेलें नाई, सट्टा बेकायदा मानिछा असल तरी नेतिकदृष्टथा सटोडी निषिद 
मानिले जात नाहींत, अनेक सामाय्रिकत़्ती सट्टथाचा व्यापार करितात, प्रव- 

छित सट्देब्राजी व धर्मग्रंथांतील जुगार यांत फरक मुर्दीच नाहीं; व अंत मानि- 

ल््यास सामायिक व्रत्यांनीं सह्ाच्या व्यवह्राफसून अलिप्त राहिलें पाइिज, पं. 

सुखानंदजी यांचे बिचार बिचारांत घतल्यास सटोडब्ंच्या घरी अन्नसेवन करणेंहि 

मुनीनी वज्य मानिलें पाहिजे, जुगार व स्टेबाजी हीं भिन्न आहित असे क्षणून 
सहयापर घर्माचें शिकामोर्तत्र करणाय्यांच्या आड येण्याची आमची इच्छा नाहीं. 

सारांश, समताभाजामुद्ठें रागद्नेघादिकांची भावना राहत नाहीं, समहष्टी 

संसारांत मिक्रणान्या सुखावर आसक्ति ठेबित नाहीं, आपण आपकें कार्य केलें 

आह, याहि उप्पर सुखदुःख झालेच तर शुभ वा अशुभ कर्माचें तें फल भांहि 
अंसे तो समजतो, 

सामाजिक व राजकीय स्वास्थ्याब्या दृष्टीनं तर या बताये महत्व अपीए- 
मित आहे, हैँ थोड्याशा विचायंती दिसून यईल, 

प्रोषधोपवास- शिक्षात्रताचें लक्षण. 

पवेण्यषटम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहायांणां प्रत्याख्यान सदेच्छामि! ॥ १०६॥ 

अन्वयाथे:---( पर्वणि ) चतुदंशीला ( च ) व ( अष्टम्यां ) अश्मीका 
(सदा ) स्वकारू ( इच्छाभि: ) व्रत धारण करण्याची इच्छा करणाम्याकडूब 
( चतुरम्यबहार्याणां ) चार प्रकारच्या आहरांचा ( प्रत्याख्यानं ) त्याग करणें 

हैं ( प्रोषधोपबास: ) प्रोषधोपबास अत आह असे ( ज्ञातव्य: ) जाणावें, 
* अधेः--वर्षातील प्रत्येक चतुर्दशीच्या व अष्टमाज्या पर्व दिवशी ब्त 

झणून व अन्तःकरणपूनेक स्ेच्छेनें- मनानें-चारी प्रकारंष अन्न वर्ज्य करमें, यात्त 
प्रोषध्नोपवास्त छणक्तत (१) खाद्य (२) स्वाय (३) लेहा व (४) पेय अे 
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अन्नाचे चार प्रकार आहत, (१) खाद्य-भात, भाकर, चपाती, व डाक आदि 
(२) स्वाद्य-लाडू, बरफी व पेढा आदि स्वादयुक्त जिन्नत (३) लेहा-चक्टणी, 

आमरस, मुरंबा, आदि (४) पय-दूध, पाणी, ताक, सरबत इत्यादि, 
आचार्य अमितगति आपल्या श्रावकाचाराच्या सहाव्या अध्यायांतीू 

औछोक ने, ९१ मध्ये हणतात, 
उपवास जिननाथा निग्दंति चतुर्विधाशनत्यागम् । 

सजलमनुपवासो5यमेकस्थानसकद भुक्तिम्ू ॥ ९१ ॥ 

भावार्थ;:--चार भ्रकारच्या आह्वर त्यागाला उपवास क्षणवि; फक्त 
पाणी घेतल्यास अजुपचास क्षणावें; व एकबेछ मोजन केल्यास प्रकस्थान 

झणाबें, अनुपवास क्षणजे अल्पसा उपवास-कांईी अंशाचा अन्न त्याग, 

यावरून प्रोषधेपवास, उपवास, अनुपबास व एकस्थान असे पर्व दिव- 

साचथ्या आद्दरत्यागाये चार भेद द्वोतात, प्रोषधोपबास- पर्वेदिनाच्या आदल्या 

दिवशी नित्याप्रमाणें एक वेद भोजन करणें व त्यानतर १६ प्रहर-४८ तास 

अन्नग्रहण करावयाचें नाहीं, अरे त्रत अगर अश्ी प्रतिश्ञा करून पर्बदिवर्शी 

चारही प्रकारच्या अन्नपैर्की कोणतेंहि अन्न न घेणें. पर्वाच्या दुसण्या दिवशी 

नित्याप्रमाणें आद्वार घेणें, याल्य प्रोषधेपवास क्षणतात, यावरून सप्तमी तिथीला 
एकवेल्ठ जेबण करावयाचें अष्टमीच्या दिवशों अन्नग्रदण न करावयार्चे झणजे 

दरम्यान ४८ तास अन्नपाण्याशिवाय राह्षावयाचें, यात्य प्रोषधोपवास झणतात. 

याशिवाय दवा सबकारू घर्माध्ययनांत घालवावयाचा असतो, 

उपधास:--पवतिथीच्या दिवर्शी चारही प्रकारच्या आह्ाराचा त्याग करे, * 
अन्ुपवासः:-यांत पवाच्या दिवशी फक्त पाणी च्यावयाचें असतें; अर्थात 

ज्याला उपवास सोसत नाहीं अगर अशक्ततेमुलें निदान पाणी 

घेणें तरी प्रकृतीष्या दृष्टीनें इृष्ट असते, 

दकस्थान;--पवांचें दिवर्शी फक्त एक वेछूच आहार बेणें, याठाच प्रोषघ्र 
अंसेद्दी झणतात, ( छो.नं, १०९ खालील सजकूर पद्ाबा, ) 
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प्रोषधोपधास-पवेदिवर्शी -त्याज्य गोष्टी.' 
पंचानां पापानामलंक्रियारस्मगन्धपुष्पाणाम् | 
स्नानांजननस्यानामुपवासे परिह्ति कुयोत् ॥ १०७॥ 
अन्वयाथे;--( उपवास ) उपवासाचे दिवशी (पंचानां पापानां ) 

दिसादिक पांच पापांचा ( अलंक्रियारम्भगन्धपुष्पणाम् ) शुगार, आरम्भ, 

गेघ आगणि फुलें यांचा व ( स्नानांजननस्यानां ) स्नान, अंजन व नस्य याँचा 

( परिद्व्ति ) त्याग ( कुर्यात् ) करावा, 

अथेः--प्रोषघोपवासाचे दिवशी हिंसादिक पांच पापांचा त्याग 
करावा; शृंगार व कोणत्याहि कार्याल्य आरंभ करू नये, गंध लाबूं नये, फुलंचा 

उपभाग घर नये, डोव्यांत अंजन घालू नये, ब्रिडी ब तपकीर ओहूं नये, 
अनुराग उतपन्न करणात्या गोष्टी क्षणजे संगीत, गीत इत्यादि करूं नये, 

प्रोषधोपवासाच्या वेछेचीं कतेव्यं. 
धमोमृत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान । 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपवस अतन्द्राड! ॥ १०८ ॥ 
अन्वयाथः--( अतन्द्राडः ) उद्यमी अशा ( उपवसन् ) उपवास 

करणास्यानें ( सतृष्ण: ) आस्थापूवक (अवणाम्या) कानांच्या योगानें ( धर्मो- 

मृत ) धर्मरूपी अम्तार्थ (पिबतु ) पान करावें (वा) अथवा (अन्यान् ) 
दुसम्यांना ( पाययेत् ) पान कराबयास छावा्वे (वा) अथवा ( शानध्यानपर: ) 
शान आपणि ध्यानामध्यें तत्पर ( भवतु ) ब्हववें, 

अथे;--प्रोषधोपवास करणास्या व्यक्तिनीं आस घहूं नये, आव्ठस 

सोड़न उत्साहित मनाने धर्माचें अध्ययन, अध्यापन, वाचन, मनन व भ्रवण 

कराबें, धर्माचरणावुक्लें प्राण्यांचें हवित होतें क्षणन घर्माछा अमृताची उपमा 

दिली आंहे, या दिवशी याप्रमाणें धर्माद्त प्यारे व पाजाब, अश्ञी घर्माश 
आहे, मागीरू छोकांत काय काय बज्ये करायें ह सांगितर्ले आाहे व या 
ऑोकांत काय काय करोवें हं सांगितर्के आंह, 
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प्रौषध, दपबाल व प्रोषधोपवास-यांचें लक्षण: 
चतुराह्मरविसर्जनप्ुपवासः श्रोषषः सकृद्भुक्ति/॥ 
स प्रोपश्ोष्यासो यदुपोष्यारंभभाचरति ॥१०९॥ 
अन्वयार्थ:--( चत॒राह्यरबिसजनम ) चार प्रकारच्या आह्ाराचा त्याग 

करणें हा ( उपवास; ) उपबास होय, (सकृत्-भुक्ति: ) एकदांच जेबर्णे हा 
( प्रोषषः ) प्रोषध होय ( उपोष्य ) उपवास करून (यतू ) जे (आरंभ ) 
पार्याचे दिवर्शी आरंभ अर्थात् एकाशन ( आचराते ) करणें (सः) तो 
( प्रोषधोपबास; ) प्रोषधोपवास होय, 

अथे:--चार प्रकारच्या आह्यराचा १२ प्रदर त्याग करण याला उप- 

वास हाणतात,दिवसांतून फक्त एकवे& आहार घेणें याल्य प्रोषय अगर एकस्थान 
हाणतात, १६ प्रहर चारदही प्रकारच्या आहाराचा त्याग करणे याद प्रोषधो- 
पवास ह्णतात, याबदलूचा अधिक खुलासा शो, नं, १०६ खालीं केला आहे_ 

प्रोषधोपवासाल अतिचार- 

ग्रहणविसगोस्तरणान्यरृश्मृशन्यनादरास्मरणे । 
यत्मोषधोपषवासव्यतिलंघनपंचक तदिदम् ॥११०॥ 
अन्धयाथेः--( यत् ) जें ( अदृश्मुशनि ) न पाइतां ब न झाडतां 

( प्रदणविसगस्तरणानि ) घेणें, याकणें, ब्रिछाना धालणें, ( अनादरास्मरण ) 
अनादर करणें व बिस्मरण ह्ोणें ( तत् ) तें ( इदं ) दे (प्रोषधोपवासव्यतिल- 
घनपंचक ) प्रोषधेपवासाचे पांच अतिचार आंइत, 

अथ:--प्रोषघापवास जताचे पांच अतिचार आहत. तें (१) अहण- 
जीवर्जतु आदहेत अगर कर्से ईं नपाइतां पूजादिकांची सामुग्री घेणें (२) विसर्ग- 
न पाहता व न क्षाडंतां जमिनीवर मल्मूत्रादे टाकर्णे-विसर्जन करणें, (३) न 
पाइतां व न झाडतां आंबरूण घालणें, (४) अनाद्र-आवश्यक व जरूर त्या 
धंक्रियेवदूल आदर न धरणें व (५) अस्मरण-चित्तादी एकाग्रता न ठेवणें 
असे है या अताचे पांच अतिचार भाद्दित, 
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डपयघास-पर्च-दिनीचे-कर्तव्य. 
उपबास व प्रोषधोपवासादे पबंदिवर्शी आपण करसे वागार्वे व कायः 

कराबें याबहल आचार्य पद्मनंदी यांच्या मताचा परिचय करून थेणें जरूर 
आहे, आचाय ह्णतात की--- 

पव॑स्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागादिक तप: । 
बख्घपूर्त पिवेत्तोय रात्रिश्ोजनवजेनम् ॥ २५ ॥ 

सारांश:--अष्टमी व चतुर्दशीच दिवर्शी यथाशक्ति उपषासादि तप: 

कराबेत, तसेंच वद्रगाठ्ित पाण्याचा उपयोग कशवा, प्या्वे-ब रात्री जेबण करूं नये, 

आचार्यॉच्या छोकांतील पहिल्या पदावबदहछ विशेष विचार कर्या्ें 

कारण नाहीं; परंतु दुसप्या पदाबहल अधिक विचार कर्तव्य आहे. पर्वाच्या 

दिवशी वस््रगाव्ठित पाणी प्यावें व शत्रीं जबण करूं मये अर्से क्षटल्यानें इतर 
दिवशी बस्भगाव्ठ करून पाणी न थ्यालें अगर रात्रीं अन्न खाल्लें तर चालेल- 

कीं काय ! छोकांचा सर अर्थ विचारांत घतला तर वरील शंकेला साधार 
जागा आह, इतर आचार्योच्चीं में बिचारांत घेतां या छोकांतील दुल्प्या' 
चरणाचा अर्थ निराब्णच लावावा लागेल, पर्वदिवर्शी तरी बशैल निर्बेध पाछ- 
रेच पाहिजेत, इतर दिवशी तें निरबेध पाछूच नयेत असें मात्र नह, 

आचार्य समंतभद्रांचा शावकाचार आचार्य पश्ननंदी यांनीं पाहिलाच 
मसावा अंसे क्षणणें धाष्टर्या्चें होईू, आचार्य समंतभद्र याच्या आबकाचारांतील 
मिबंध डोब्व्यापु्दें असतांहि त शिथिल करण्याचा प्रयत्न कां व्हावा ! कार्चे 
संभाव्य कारण असे असावें की आचार्य पद्मनंदी यांनी आपल्या वेठचीः 

सभाजाची परित्यिती विचारांत घेऊन कर्मीत कमी निर्मेध घातछे असावत, हा 

तक आदे, खन््या कारणांचा विचार करण्याचें काम शास्तशांचें आदे, 
वरीकू आचाये बचनाचा बिचार करीत असतां तीन मोष्टीचा विचार. 

कर्तन्य आह, 

(१) ' यथाशक्ति भुक्तित्यागरादिकं ? या शब्द समुन्नयावरून उपवास 

प्रोषघोपबास वा एकभुक्ति यापकलि कोणत्यादि प्रकारें अक्नवर््य करादें अताच 
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अथ निश्चितपणंणं होइल अंस दिसत नाक, रोज खात असलेल्या अन्नापैकी 
शखादें अन्न उदाइरणार्थ फक्त भातच तेवढा बज्ये केला तरी यथाशक्ति भुक्ति- 
स्यागर का होऊं नये ! 

(२) बस्मपू पिब्रेत्तोयं--झ्णज पर्व दिवर्शी वस्नरगाव्ठ पाणी प्यावें, हें 
'पत्र दिवशी्चें दुसरें कर्तब्य; मात्र आचार्य समंतभद्र ही अट घाल्यत नाहींत, 
'एबड्रेंच नब्ई तर ठोक संख्या १५७।१२८ मध्यें समाधि मरणाचें बेढी 
आहार त्यागाचा जो क्रम सांगितला त्यांत तापबिलेले पाणी षेण्याची आशा आई; 

'प्रसु बल्थगाव्ठ करून पाणी तापबाबें अशी आज्ञा केलेली नाई, आठ मूल- 
'गगुणांत वस्त्रगाठ्ठ पाण्याचा समांवश करणान्या आवायोना तर आचार्य पद्मने- 
द्वीचे ईं मत बंडलोरीचंच बाटेल ?१ 

(३) राजिमोजनवर्जनम्- हैं पर्वंदिव्शी तिसरें कर्तव्य आचार्य पद्मनदीनी 
सांमितलें आह, यात्री भोजनत्यागाचा कांदी आचार्य मूछगुणांत समावेश कौरे- 
तात, श्रीजिनसेन रातजीमोजनत्यागाला सहायें अणुन्रत क्षणुन मानितात, आचार्य 
'पञ्मनेदी अष्टमी-चतुर्दशीच्या पर्बेदिनी राजीभोजनत्याग वज्य ठरवितात, आचार्य 
'समंतभद्र कलोक संख्या १४२ मध्ये सक्षब्या जतप्रातिमाघारी आबकाने रात्री- 
ओजनत्याग करावा अंत छिहितात, 

यावरून शत्रीमोजनत्याग व वचस्भगाल पाणी याबदल आचार्य बचनांत 
तीव्र मतभेद दिसत आंडे, हें स्पष्ट दिसिठ, आचायंबचनात अशी तीत्र मत- 
पमिन्नता दिसत असली तरी आज जी रूढ़ी आंदे, तीच अधिक इष्ट दिसते, 

आचार्य पद्मनंदी व आठ मूल्गुण व सप्तव्यसने, 
आचाव समंतभद्र व आचाये अमितगाति यांच्या मंतें आठ. मूछगुण 

कोणते, याची चचो बर केलीच आह, आचार्य पद्मनंदी व आचार्य अमित- 
गत्ति यांच्या मतांत एक वाक्यता दिखते 

लाज्य सांस च सर्थ च मधूदुम्बरपंचकम | 
अष्टो मूछगुणा: प्रोक्ता गृद्दिणो दृष्टिपूर्वकाः ॥ २३६ ॥ 
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सार्राशः--शावकानें तोन मकार व पंच उदुंबर यांचा त्याग करावा.. 
सम्पग्दशनीयांचे है आठ मूल्गुण होत, 

सप्त व्यसनाच्या यादींत या आठ मूलगुणांपकीं मद्य व मांस यांचा समा-- 

बेश केला आह. मद्य व मांस |] जो खातो व जुगारादि इतर पांच व्यसनें 

ज्याला आहत तो सामायिक ब्रतधारी होणार नाहीं, असें आचार पद्मनंदी यांनीं 

छोक ८ मर्ध्ये लिहिलें आहे, वरीौल आठ मूल्गुण असल्याखेरीज श्रावकच 
होणार नाहीं, जो भ्रावकांच्या कस्तोटील उतरत नाहीं, तो सम्यग्दष्टी कसा 

होणार १ व जो सम्यग्धशीहि नाहीं तो सामायिकव्रती तरी कसा होणार ? असा 

विचार करितां व ही विचारसरणी बरोेबर आह असे मानिस्यास सामायिक्र 

ब्त धारण करण्यापूर्वीच मद्य व मांसादिकांचा त्याग झालेलाच असतो, सामा- 

यिक अतधाय्यांनी सात व्यसनांपैकीं दारु व मांस यांचा त्याग कला पाहिजे 

अर्स झणणणें असंबद्ध होईल, कारण त्यांचा त्याग या अतसेवनापूर्वीच झालेला 

असतो, सात प्रकारच्या व्यसनावर आचार्य पद्मनंदी यांचा विशेष कटाक्ष असावा 

व त्यामुल्०ें सामायिक त्रतासारख्या अखेरअखेरच्या पायरीवर असणास्यानाहि 

मद्य व मांसांचा त्याग त्यांनीं सांगितला असावा असे दिखते. या सबे आचा- 

याँच्या भिन्न भिन्न मतांचा समन्वय कसा करतां येइल ईं लिहिलेंच आहि; तथाप्रि 

एक गोष्ट स्पष्ट दिसते कीं, तीर्थंकर मतांचा अनुवाद करितांना मिन्न भिन्न मर्ते 

प्रतिपादिी जावींत व त्यांचा समन्वय करून आचार्यवचनांत मतभेदता 
नाई असे द्वाणण्याच्रा प्रसंग कां यावा ! 

आजचा व्यवद्या८ कसा आधे ? 
अष्टमी व चतुर्दशीच्या पदिवर्शी उपवास, प्रोषधोपवास, एकस्थान' 

बगैरे करणार श्रावक अनेक आंइत, यापूर्श उपवासादिकांचा जो विधी सांगितल्य 
अह्टे त्याबरहुकूम आचरण करणारे किती १ दिवसभर त्तोंड ह्यालविणान्यापेक्षां 

आजतचे प्रोषधोपवासी निर्विवाद बरे, दगडापेक्षां वीट मऊ. या न्यायानें ईं सब 
ठीक आहे. या विधीत जें जें करू नय अतें सांगितरें आई व जें वज्य मानिलेः 



शश्श्५ रत्नकरण्डआावकायथार 
जजील जीजीनीजजील--> जज खा जी जीन लज चल जलती न्ज जज जी च जल चध डी ज जज + जज औ + ४ 

आदे तेंच अचूक धर्म क्षणून आचरिलें जतिं, उदादरथार्थ अंयस॑स्कार-स्नान 
करणें, गंध छाबणे, फुलंचा वास बेणें इत्यादि करूं नयेत अशी धर्माक्ष 
असतां आक्षी पर्ब॑दिनी बरिनचूक स्नान करितो, नेहमीपेक्षां गेधाचा मोठा टिव्श 
लावितो, रोजचा पोटापण्याचा व्यवद्वार बहुघ्ना सोडीत नाई ब ध्यान, बाचन 

व श्रवण तर क्चितच, 

आरोग्याच्या दृष्टीनिंदि या ब्रताने महत्व आईच; परंतु त्याचादि कितप्त 

लाम होतो, याची शंकाच वाटत, उपवास कराबयाचा क्षणून त्या दिऋर्शी 
यथेच्छ मिष्ठान्न व जडान्न इतकें खाबयाचें कीं दोन दिवसाची बेजमी एकाचवेदी 
करावयाची !! यामुक्ें आरोग्यलाभहि नाहीं व श्तपालनहि नाहीं, या दोष्दोंसहि 

-मुकवे लागतें, | 

घेद्किथम घ उपवास, * 
वैदिकधर्मातदि उपवासायें महत्व कमी मानिलें आईे अंसे नाहीं. मात्र 

'प्रायश्रित्त झ्षणून त्या धर्मात उपबासाची योजना केढी आह असे दिखते, 
आपल्याकड्टून कांही दोष घडले तर त्था घडलेल्या पापकृत्याबदल देंड द्वणून 

उपवास कराबयाचा, आचार्य समंतभद्वांना ही विचारसरणी पसंत पडणार 

नाहीं, केव्हांतरी मर्जीप्रमाणें उपवास करण्यापक्षां नियमित दिवर्शी व अत 

झणून उपवास करणे श्रेयस्कर, असे हिंदुधमंशार््रशांचे मत आदि, 
याचाच अथ असा की मनाचा संकब्प करावा; अमृक दिवर्शी उपवास 

करीत जाईन, अंसे अत घ्यावें, वर७ फरक लक्षांत ठेवूनद्दी उपवासाबइछ 
बैदिक धर्मग्रंथांतीछ बचनांचा विचार केल्यास या दोन्दी धर्मात नितांत साम्य 

आहे, अ्षंच दिखून येईल, 

उपादृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु बासों गुगः:सह । 
उपबासः स विज्ेयः सबेभोगविवर्जित: ॥# 

या छोकांत उपवास शब्दाचा अर्थ दिला आंद, उप झणने जयछ 

व वास झणजे राइणें, कशाच्या जबत्ठ रहावयाें! वकशापासून दूर रहावयावे! 



अध्याय ५ कर. श्श्ड 

गुणै; सहवास-द्ाणजे सदुणाल्त जवछ करावया्ें थ पापेम्यो क्षणजे पापापासून 
दूर राहवयाचें सर्वभोय विवर्मितः- उपवास करण्यांन काय कर्योब तर सर्वे 
अकारचा भोग वर्ज करावा, 

दोन्द्दी धर्मातील नितांत साम्य दाखाबविण्यास बरीक एकच उतारा पुरेखा 

आह, उपवास कसा करावा याबहल मात्र या दोन्ही धर्मोत तीतर मतभेद 

दिसतो, एकच वेछठ खा अगर दिवसमर विशिष्टच पदार्थ खांत जावेत ९ 

हिंदुधर्मीय उपवासाये दिवर्शी अनेक वेढ्ं उपवासाचे जिन्नव क्षणुन खाँ 

जातात, चहा, बटाठा इत्यादि अलिकडील जिनसांचा उपवासाच्या पदार्थाच्या 

यादींत हिंदुधर्मीयांनी केव्हांच समावेश करून घेतला' आंहिड, 

पर्व दिवशीच्या आह्यरासंबंधीचे निर्मधांचा चचा येथपर्मत झाकी, आ्रव- 

काचा नित्य आहार कसा अखावा १ शुद्धाहार-अन्न कोणी शिजवार्वे इत्यादि- 

काबदल एक अवाक्षरद्दि या श्रावकाचारांत सागितलेलें नाहीं, या विषयावरील 

इतर ग्रंधांत मात्र यापंबंधी चर्चा आढव्ठते, 

ब्यापारी लोकांनीं कोणकोणत्या जिन्नसांचा व्यापार करावा व कोणको णत्या 

जिन्नसांचा व्यापार करूं नये इत्यादैेकाबदल निर्त्रध घातले आदत, 

शौचविधी, हजामत, घर बांघणे, नवा कपडा अंगावर केब्द्यां घालावा, 

कोणतें जनावर ऋक्गावें व बाछ्गू नय, कोणत्या जनावराच्या दुधाचा उप- 
योग करावा व करूं नये इत्यादि इत्यादि रोजच्या व्यवहाराबइरू निर्बंध 

घातले आदत, 

'ेनधर्मानेंच असे निर्वेध घातल आदेत असे नाईीं, दिंदु-वैदिक-घर्म 

ग्रेथांतहि जबच्ठ जबल्ठ तेच निबंध आदत, कोणी कोणाची नक्कल केली अगर 

दोन विचारी लछोकांच्या विचारांत अनेक वेव्ठां साम्य असंते, असा प्रकार झाल्य 

ईं उरबिण्यांत अगर हे निर्बध तीर्थंकरप्रणीतव आहत की नाई, याची क्यों 
ऋरण्यांतहि अर्थ नाहीं. 



२२७ रत्नकरण्ड्ाथकाचार 

वैयादुत्याच लक्षण: | 

दाने वैयावृर्स धमोय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहयय विभवेन ॥ १११॥ 

अन्वयार्थ:--( गुणनिघये ) गुणांचे निधी असलेल्या ( अग्रह्यय » 
घरराहित असलेल्या ( तपोधनाय ) तप दँंच ज्यांचें घन आहे अशा यर्तीना 
( विभवेन ) ऐपतीप्रमाणें, ( घमोय ) धर्मासाठी (अनपेक्षितोपचारोपक्रियं ) 
प्रत्युपकाराची अपेक्षा न बाढ्गतां (दानं) दान देणें हूं (वैयाकृत्यं) बेयाबइत्य होय, 

अथेः--प्रत्युपफाराची-उपकारफेडीची अगर मोबदब्याची इच्छा न 
घरतां व केवल धर्मबुद्धीनें-करतंव्ग झणून-सम्यकत्वादि गुणांनीं युक्त भद्या 

मुनीजनादिकांना आद्वार, पिंछी, कमंडछ, धर्मग्रथादिकांचें दान देणें, यास 

वैयाबृत्य हणतात, मुनीकड्डन कोणता प्रत्युपकार अगर मोबदल मिठवावयाचा 

अशी शंका येणें साहजिक आह, मंत्रढ्ाभ, दानछाभ, कीर्ति व आशिर्बादामुद्रें 

भौतिक सुख मिक्ावें वा मिकतें, या हेवूनें लें जाणारें दान व्यर्थ आह, 
केवत्ठ धर्म, कर्तव्यकर्म व धर्मबुद्धी हाणुन वरील प्रकारचीं दानें द्यार्बीत, चतु- 

विंध दान द्यवें, व तें आपल्या ऐपतीम्रमाणें असार्वे, दुसय्यानें सरी घातलछी 
झणुन दोरी ब्रांधून घेऊं नये, सारांश दान निष्काम द्यावें, व घर्मबुद्धी हवा 
दान देण्यांत देतु असावा, धर्मबुद्धीसार्ठी व निष्काम हेतूनें दानधर्म करावा 

असें सांगण्यांत उच्च इेतु आदे, व तो हा कीं, नांवलोकिकासाठों, इहजन्मीं क 

भावी जन्मांत सुख मिलावें, झ्णुन दानघर्म करूं नये, धर्मज्षच्या या कसोटीला 
उतरणारे मदह्दाभाग फारच विरव्ठा !! गुप्तदानाचें महत्व तर यासाठीच, नांब- 

लोकिक!साठी व पारछौकिक सुखासाठीं दान करू नये, तर मग ते करावे 

तरी कशासाठीं ! आपल्याजवत्डील संपत्तीचा संग्रह कमी करण्यासार्टी, ज्यांना 

ज्याची नड आइे.त्ती मामरविण्यासाठीं, धर्म व शानप्रसार हैं आपले कतंव्य- 

कर्म हणून. 



अध्याय ५ वा. श्र५ 

वैयादत्याचें दुसर छक्षण अगर दुसरा प्रकार, 
व्यापत्तिज्यपनोदः पदयोः संवाहन च गुणरागाद । 
वैयाइत्यं यावालुपग्रहोड्योपि संयमिनाम् ॥ ११२ ॥ 
अन्वयाथे:--(गुणरागात् ) गुण रागामुक्ें (संयमिनां) संयमी लोकांच्या 

( ब्यापत्तिव्यपनोद: ) आपत्तोना दूर करणें, (च) आणि ( पदया: ) पाय 
( संवाहन ) दाबणें वगेरे ( अन्य: अपि ) दुसरें देखी ( यावान् ) जितकें 
( उपग्रह; ) उपकार आहत, त्याला ( वैयाबृत्यं ) बैयाव॒त्य क्षणतात, 

अथः:--त्ती वा मुनी छोकांच्या गुणाबदल प्रेम व आदर ठेवून त्यांना 

झालेले कष्ट आपलें कतंव्यकर्म क्षणून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणें, उदाहरणार्थ 
ते प्रवास करून आले तर त्यांचे ह्तपाय रगडण, ते/आजारी पडल्यास [त्यांची 
सेवा करणें व इतरहि अशाच बाब्र्तीत हरप्रकारें त्याव्यावर जितका उपकार 
करता येईल तितके कतेब्यकर्म कझ्णन करें 

कछोक सख्या १११ मध्यें वेयावत्याचें जें स्ररूप-लक्षण--सांगितलें 
आह, त्याच प्रकाराला कांही आचायोनी अतिथिसंविभागत्रत था नांवार्ने 
संबोधिलें आहे, पं, आशाधर यांच्या सागारधमांम॒तांतील पाचव्या अध्यायांतील 

को, संख्या ४१ मध्यें अतिथिसंविभागब्रताें लक्षण दिलें आदे, मात्र 
आचाय॑ समंतभद्र यांनी को, सं, ११२ मध्यें वेयाव॒त्याचे जें लक्षण सांगितलें 
त्यास जमणारें लक्षण सागारधमामृतांत तरी आढव्ठ झाला नाहीं, 

तिथि-अतिथी-शब्दांचे अथे. 
अतिथि या शब्दाचे दोन अर्थ केले जातात (१) तिथी क्षणजे पर्व, 

उपवासादिकाचा दिवस न पाइतां मिक्षेसाठी स्वतः जाणे व (२) देहसंरक्षणा- 
साठीं उपयोगी असलेल्या अन्नाकरितां आपल्या पायाने दुसन्याच्यां घरी जाणें, 
यापैकीं पहिला अर्थ अधिक सार्थ दिसतो, 

दानाचें स्वरूप-लक्षण 

नवपुण्येः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितिन शुद्धेन । 
अपबलारम्भाणामायांगामिष्यते दानम् ॥११३॥ 



श्र रत्नकरण्ड््रावकायार 
आप की जी जो जो सबकी कक 

अन्वयाथ:--( सुप्तगुणसमा छ्वितिन ) सात गुणांनी युक्त असलेल्या 

( शुद्धेन आवकेन ) शुद्ध भावकाने ( अपसूनारम्माणां ) पंचसना व आरंभ 

यानी रहित अशा ( आयांणाम् ) मुर्नीचा ( नवपुण्ये: ) नवघाभक्तीनें ( प्रति- 
पत्ति)) आदरसत्कार व गौरव करणें हैं (दानं) दान (इध्यते) असे झतटलें आदि, 

अथेः--पांच पातकांचा ब्यांनीं त्याग केला आददे व जे आरंभरदित 
आदत, अशा मुर्नौना सात गुणांनीं सहित ब नऊ प्रकारच्या अक्तीने युक्त, 
आह्दारादि चतुर्विध दान श्रावकांनीं द्यावें, कोक नं. १११-११२ मर्ध्ये 

सांगितल्याप्रमाणें प्रत्युपकाराची कोणतीहि इच्छा न धरतां केवछ कर्तव्य द्णून 
निष्काम बुद्धीनें ध्मवद्धीसाठीं चतुविध दान यावें, 

या छछोकाच्या आरंभोंच “ नवपुण्यै: ? या सहित श्रावकां्नी दान द्यावें, 
अब आचार्योाची आजा आह, तीं नऊ पुण्ये कोणती! नऊ पुण्यालाच नवधा- 
भक्ति असे दुसेर नांव आह. तीं नऊ पुण्य 

पढ़िगहसुश्चठाणं, पादोदयमच्च्ण च पणमंच । 

मणवयणकायसुद्धी, एसणसुछी य णवविहं पुण्ण ॥१॥ 

(१) पडिगाइन-पडगाहन-प्रतिग्रह-हझणजे सामेरें जाणें, (२) उच्चा- 
स्थानं-उच्चस्था्नी बसविण, (३) पादोदय-पादप्रक्षालन-पाय घुणे, (४) पूजा करणें, 

(५) पणमं- प्रणाम-नमस्कार करणें, (६+७+८) ८ मणवयणकायसुद्धी, मन, 

बचन ब कायझुद्धी आणि (९) एपणसुद्धी-आदारजुद्धी-शुद्धाहर; अश| हीं नऊ 

पुण्य आदत, मुर्नीना आदर दाखविण्याचे, त्यांचा सत्कार करण्याच झणज आहार 

स्वीकारण्यापूर्वी त्यांना आमंत्रण देण्याचे इ नऊ प्रकार भक्तीचे मार्ग अह्दित, 

(१) आपलया निवासस्थानापासून मुर्नी आहारासाठी बाहर पडले व 

आपसल्या राहत्या धराजवकछ आलहे कीं, त्यांना आदरानें सामोरें जावे (२) ते 

आपल्या येथें आछे कीं, त्यांना जमनीवर न बसवितां उच स्थानावर बसवाद्वें 

हणजे पाट बगेरे त्यांना बसावबास घालावा. (३) त्यानंतर त्यांचे पाय धुबून 
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६ ४ ) त्यांची पूजा कराबवी व (५) त्यांना नमस्कार करावा, ( ६-७-८ ) 
मनाने, वाणीनें व शरीरानें शुद्ध राहुन त्यांना (९) शुद्ध आहार दावा, 

सागारघर्मामतांत (१) सात्विक (२) राजस व ( ३ ) तामस असे 

दानाचे तीन प्रकार-मेद सांगितले आदेत, सागारधर्मामुतांत दानविधीबदछ 
छोकसंख्या ४५ अध्याय पांचवा यांत दानचिधीतें वर्णन आदे. 

प्रतिग्रह, उच्चासनादि विधीबरोबर अन्नश॒ुद्वि सांगितली आह. संस्कृत 

टीका व मराठी भाषांतर यांत अन्नशुद्धि हणजे चतुद्दंश प्रकारच्या मानी 

रहित असे अन्न, असा अथे केला आंद, अन्न देणारा कोणत्या कुलांतीरू व 

कोणत्या धद्माचा असावा, याबदलरूचा निर्बेध धातलेला दिसत नाहीं, 
पांचव्या अध्यायांताछ छोकसंख्या ५४ मर्ध्ये पं, आशाघर यांनीं या 

ब्रताचे जे अतिचार सांगितले आहत; ते आचार्य समंतभद्र यांनी छो, सं, 

१२१ मध्य सांगितलेल्या अतिचारांशी जमतातच अर्से नाहीं, 

वैदिक धर्मातहि भक्तीच नऊ प्रकार सांग्रिलल आहत तेः-(१) श्रवण 
(२) कोन (३) स्मरण (४) पादसेवन (५) अर्चन (६) वंदन (७) दास्य 
(८) सख्य व (९) आत्मनिवेदन, 

जैन व वेदिक घर्मातीछ या मक्तीच्या प्रकारची तुलना केल्यास केवत्ठ 

नामभात्र भेद दिसता, 

सात शुण कोणते ? 
अ्रद्धातुष्टिभेक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्यम् । 
यस्यैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 

अथेः--(१) श्रद्धा (२) संतोष (३) भक्ति (४) ज्ञान (५) निर्लम 
(६) क्षमा (७) सत्य असे है सात गुण अहित, ह्या सातही गुणांनीं युक्त 

आहारदान देणारा श्रावक खुतीस पात्र अद्दि, या सात गुणांपैकी चौथा गुण 

शान आंहे. ज्ञान झ्णजे विधीपूर्वक-विधी समेजून घऊन आदहदारदान देणें, 
केवल अंधभ्द्धा व कवाईत असूं नये, 
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पंचसना-पांच पातकें कोणतों ! 
खंडणी पेषणी चुली उदकुम्भः प्रमाज॑नी । 
पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ १ ॥ 

अथेः--खंडणी-कुटणें (२) पेषणी-दल्ठणें (३) चुली-चूल पेटबिें! 

(४) उदकुंभ-पाणी भरणें व (५) प्रमाजन-झाडणें, अश्ञीं पांच प्रकारचीं पातके 

गृहस्थी लोकांकड्नन घडतात व त्यामुद्ठें तो मोक्षात्य जात नाहीं, सारांश या पांच 

कृत्यांत हिंसा घडते व हिंसेमुलठें घडणान्या पातकामुद्ें त्याला मोक्षप्राप्ति होत नाई. 

कछोक नं. ११३ चा सारांश-बर सांग्रितलेलीं पातकें ज्यांच्याकड्ून 
घडत नाहींत व जे आरंभ-द्रव्योपाजनाचें साधन-रहित आइत-अशा सम्य- 

क्त्वघारी ( आये ) मुर्नीना सात गुण व नऊ प्रकारची भक्ति यांनीं सहित 

होऊन श्रावकांनीं चतुर्विध दान बद्यावें, 

आहार-शुद्धाह्वर असावा, तो आह्वार मन, वचन व काया शुद्ध ठेवक 

द्ाबा, इत्याद चर्चा वर केली आह. अन्न तयार करणारा व तें दान क्षणून 

देणाग, याचें कुछ काय असावें! तो विवाहित असावा कीं अविवाहित असावा; 

तो विधुर असावा कीं नसावा १ तो पुनविवाहित अह्दे कीं नाहीं ! त्याचा' 

घंदा काय आई, इत्यादि इत्यादि चौकशी करणें; धर्मविद्वित आंह कीं नाहीं, 
याचा विचार वाचकांनीं करावा, (पुढीछ छोकाखालोल विचार पहवित, ) 

या विषयाचा अधिक विचार करण्यापूर्वी हिंदुधमात या पूर्वाच्या सच 
आचार्राना करसे एकत्र महत्व दिलें आहे, याची ओछख करून घेणें उचित आद. 

आहंसा सत्यमस्तेयं शोचमिद्वियनिप्रदद: । 

दाने दया दम:शान्ति: सर्वेषां ध्मंसाधनम् ॥ 

भावार्थ:--(१) अद्ठिंसा (२) सत्य (३) अस्तव (४) शोच (५) 
इंद्रियनिग्रह-कामकोधादिकांच्या आधीन न होणें, (६) अन्यभिचार, (७) दान 

(८) दया (९) दम व (१०) शान्ति, दे दशघर्म होत, असे याशवल्क्यांदें 
मत आदे, आवकाचारांतीर आधाराशी याशवल्क्यप्रणित दशघमाँची स्पूल मानाने 
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तुलना केल्यास आवकाचासंतील परिग्रहपरिमाण या अताचा वरील दशधर्मात 

समावेश्व झालिला नाहीं, असे फार तर झ्णतां येईल, मात्र याशवल्क्य ओघारां- 

तील “शौच ! शब्द हा व्यापक आहे. आवकाचारांत परिग्रहाला मर्यादा घालाबी , 
अशी अनुशा आह, “शौच ? या शब्दांत शरीरशुद्धी, अन्नशुद्धि ब वस्गुद्धि 
इत्यादिकांचाच समावेश होत नसून त्यांत अथशाद्धिचा प्रामुख्यानें समावेश 

केला जातो, संपात्ति-परिग्ह-यांचा संग्रह सन्मार्गानेंच करवा, असें द्वटलें आह, 
यामुकें वरील दशधर्मात जरी परिग्रपरिमाण या श्रावकाचारांतील निर्बंधाचा 

प्रत्यक्ष समावेश झाला नसल् तरी पयोयानें त्थाचा समावेश केला गेल आह, 
असेच क्षणणें युक्त होइल, 

दानायें फल- 

गृहकमेणापि निचित केसे विमार्ि खल ग्रहविमुक्तानाम् । 
अतिथीनां प्रतिषूजा रुधिरमर्ल धावते बारि ॥ ११४॥ 

अन्वयाथेः-- (“यथा”) जसें (वारि) पाणी (अं) निश्चयानें (रघिरं) 
रक्ताला (धावते) धुबून ठाकतें (तथा?) तसे (ग़हवविमुक्तानां) घरानें राहित अर 

(अतिथीनां) अतिथ्ीची (प्रतिपूजा) पूजा (जल) निश्चयानें (गृइकमंणां) घरांतील 

आरंमादि कार्याच्या योगानें (निचितं अपि) संचित केललें (कर्म) पाप (विमार्ष्ट) 

नष्ट करतें, 

अथे;--गृहस्थी लोकांन द्रव्योपाजेनादिकासाठी व जीवन मरणादिकाचा 
झगडा चार्लावत असतां, कराव्या छागणान्या ऋृत्यामुल्ें सतत पाप घडत असर्ते, 
उदाहरणार्थ-दल्क में, काडणें व चूल पेटविण इत्यादि कृत्य करारी छागणारच. 

व्यापार व शेती करतांनादि अनेक पातकें घड़तात, अशा या सब ऋत्यामुद्ठें 

पातकांचा सांठा सतत वाठतचय जाणार. अर्थात हा कमी करुण्याचे मार्ग व 

उपाय असर्णे जरूर आदहे, आचायीनीं या छोकांत बरीऊ पापांना रक्ताची व 
चतुर्विध दानाला पाण्याची उपमा दिलो आंह, अंगावर अगर कपड्थावर 

पड़लेले रक्त जसें पाष्यामुद्ठें साफ धुतरें जातें, त्याचप्रमाणें गृइस्थाश्रमांत अस- 
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ल्थामुछें जीं अनेक पातक घडतात, तीं घुषून काढ़ण्यास-तीं नष्ट करण्यास- 

चतुरविध दान समर्थ आंद, चतुर्विष दानामुद्ें एइस्थाश्रमांतील सर्व पातकें 

नाइशी होतात, आमंन्रणाचा ख्ीकार न करितां यहच्छेनें जाणारे ते अतिथी. 

गहस्थाश्रमांतीलछ पापांचें परिमार्जन करुण्याचे दुसरे मार्ग नाहीत असे 
नाई; परंतु चतुर्विष दानाचा मार्ग स्वीना साध्य अता असल्यानें पाप नष्ट 
करण्यास समर्थ झणून चतुर्विध दानाचें महत्व विशेष सानि्े आईहे, यथाशक्ति 

दान करणें हैं प्रत्येकाच्या स्वाधीनचें आहे, 

चतुर्विध दानाविषयीं थोडासा अधिक विचार. 
आचार्य अमितगति यांनी आपल्या श्रावकाचाराच्या नवब्या अध्यायांत' 

चतुरविध दानाच्या महत्वासंबंधी व त्या दानामुद्ठें मिव्ठणान्या फल्ठा-पुण्या-- 

संबंधी अधिक विस्तारपूृबंक बिवेचन केले आंहे, तसेंच दान देण्याची तीत्र- 

इच्छा असतांहि, दान देण्याचा प्रत्यक्ष योग जमून आला नाहीं, तरी केंवत्ः 

भावनेच्या-द्ेतूच्या, मनाच्या-छुद्धीमुके-प्रत्यक्ष दान दिल्याइतकेंच अय मिल्ठते. 
पुण्यलाभ होतो व पातकें नष्ट होतात अंसे प्रतिपादन केले आह, दूर ठिकाणी 
म्रानि असस्यामुछे त्यांना आहार देणें अनेकांना शक्य होत नाई. तसेंच शेजारी 

मानि असतांहि अनेक कारणामुद्ठे आह्वारदान देण्याचा योगायोग जमून येत 
नाहीं, अशा अडचर्णीत असलेल्या ग्रहस्थी लोकांचें पापक्षालन द्दोण्याचा मार्ग 

बंद झाला काय १ आचार्य अमितगर्तीच्या मताप्रमाणें पापक्षालनावे मांगे बंद 
होत नाहींत; हैं वाचून अनेकांना खा आनंद होईल, यासाठीं आचार्य अमि- 

तगतिच्या श्रावकाचारांतील कांही छोक या खालीं देऊकन आचार्याज्या विचार 
सरणीची ओव्ठख वाचकांना करून देष्याचा प्रयत्न केला आह, 

निराश दोण्याच वा ठुःख मानण्याये कारण नाहीं- 
अमितगति-श्रावकाचार-अध्याय ९ वा छोक ३० वा, 

यः सवदा क्षुधां रत्वा साधुवेलां प्रतीक्षतरे । 

सः साधूनामऊाभे5पि दानपुण्येन पूज्यते ॥ ३० के 
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अथे:---आपल्या स्ववःच्या भुकेच्या व तहानेच्या बाघेकड़े न पाइतां 

ब भूंछ व तह्ान यांची बाधा-त्रास-सहन करून साधुजनांना आहार द्रेण्याच्या 

तयारीत जो शहतो ब साधुजनांचा आहार झाब्याचें कल्लल्यावर जेवण करितो, 

त्याछा प्रत्यक्ष आहारदान दिल्याचें पुण्य मि्ठतें, 

मुनीना आद्वर देण्याची तीज इच्छा आह; परंतु या, ना त्या कारणा- 

मुकें आहारदान प्रत्यक्ष देष्याचा योग जमून येत नाहीं; आह्वरदान देणें त्यात्ा 

शबय होत नाई, परंतु तो केवछ मुनीच्या आहाराची वेब्ठ ट्क्ेपयेत जेबणखाण 

करीत नाहीं; अगर मुनीचा आदर झाल्याची बातमी कव्ल्यानंतर जेवगलाण 

करितो, (्याल आद्वारदान न देतांदि आइ्वारदान दिल्यादें श्रेय मिक्वतें, 
कछोक ३१ मर्ध् आचार्य अभितगति छिद्वितात कीं, 
भवने नगरे ग्रामे कानने दिवसे निशि । 

यो धत्ते योगिनश्रित्ते दत्त तेभ्यो3मुना भ्रवम् ॥ 

अथ;--जो कोणी घरीं असो, शहरांत असो, खेब्यांत असो, अरण्यांत 

असो, कोठेंहि असो-जो दिवसा व रात्री मुनीश्वरांबदूुछ मनानें आदर राखितो 
स्यांचें स्मरण करितो, त्याला आह्ारदान दिल्याचे श्रेय मिल्ठर्त, असें श्रेय कां 

मिल्ावें ! भक्तीचा हवा मद्दिमा आदे, मनोमावनाशुद्धिचा हा प्रभाव आह. 
मनानें व अक्तिपूर्वक मुनोच स्मरण करणास्थांच्या मनःचक्षुपुर्दे मुनी सदेइ 

जरी दिसछे नाईत; तरी मुनीचें चित्र त्याच्या डोब्यापुदें उमें असते, साक्षांत 
नमस्कारावा योग नसल्य तरी डोब्यापुर्दे उमे राहिलेल्या चित्राछा नमस्कार 

केल्यानें मुनीना नमस्कार केल्याचा पुण्यछाम त्यास मिल्ठतो, 

पुढील छोकांत याहि पुढें जाऊन आचाये छिद्वितात कों, 

यः सासास्येन खाधूनां दान दातुं प्रवर्तते । 

त्रिकालगोचरास्तेन योगिनो भोजिताः स्तुताः ॥ ३२ # 

अथे;--मुनी जनांना दान देण्यांत ज्याला आनंद वायतो, इर्ष बाटतो 

व दान देण्प्राकड़े ज्याच्या मनाची प्रवृत्ति वाइत, त्यांना केवछ विविश्वित 



२३२ श्त्नकरण्ड्श्ावकायार 

मुनीनांच आहार दिल्यातें फल मिल्ठते अंसे नाहीं, तर सब विद्यमान मुनीछंघा 

नांच आह्वरदान दिल्यायें फल मिल्ठतें अेंहि नाहीं तर भूत, वततमान व भविष्य 

काव्ग॑तील सर्व मुर्नीना दान दिल्यानें व त्यांची स्तुति कल्या्ें भेय मिलें, 
आपसल्या येथें आहरदानाचा योग जमून आला नाई क्षणून दुःख 

मानणारे अनेक आहत, आपल्या गांव मुनी आले नाहींत व त्यामुछें आप- 

स्थाला आहार दण्याचे भाग्य लामत नाई झणून कष्ठी होगारे अनेक आद्देत, 

छांबच्या ठिकार्णी मुनी आहत व त्यामुछें त्यांचें दर्शन घडत नाहीं क्षणन 

आंपल्या नशिबाला दोष देणारे थोडथोडके नाहीत. अशा रिवीनें दुःख मानून 
आपल्यो नशिबाला दोष देणान्यांनी, आचार्य अमितगतीनीं प्रदर्शित केलेके 
विचार ब तथा विचारांतील तत्व लक्षांत घेतल्वास खतः;ला अगर मुनीना दोष 

देण्यावें कारण नाई, तीत्र इच्छा आंद, सुनीजनांना दान देण्यांत आनंद 

बादत आहे, त्यांचें दर्शन घडावें अंस अंतःकरणपूर्बक वाटतें, परंतु तो योग 

प्रत्यक्ष जमून न आला तरी प्रत्यक्ष योगार्ची सर्व फलें मिृतात, याछा कारण 

तीत्र व प्रबल इच्छा व त्यामुछ्ें मनांत उत्पन्न होणारी सदभावना हीं होत, 
दान कोणी द्यावें; कोणास द्यार्वे व दान देतांना दात्त्याच्या मनावी भावना 
काय असावी याबदहल शक्य तो खुलासा वर केला आह, आद्ारदान घेतांना 

हल्लीं मुनीजन ज्या अनेक बाबरतीत चौकशी करतात ब दाता गोग्य वा अयोग्य 
हैं ठरवितात, तशा प्रकारच्या चौकशीला व निर्णयाला धमाधार श्रीसमंतभद्रा- 

चाये व आचाय अमितगति, पद्मनदी व ५, आशाधघर यांच्या श्रावकाचारांत 

तरी आढक झाला नाही, हा वाद उकरून कादण्याचें हैं स्थल नव्हें, तथापि 
पुराणांतरीर्ची दोन उदाहरणें देऊन वस्तुस्थिती बाचकांपुे मांडणें हैं कर्तन्य आदि, 

दोन उद्बोधक उदाहरण. 
(१) मधु नांवाचा राजा दोऊन गेला, त्या राजाचे कांही मांडलिक राजे 

होते. त्यापैकी एका मांडलिक राजाच्या बायकोला मधुराजानें बलात्कारानें आाणुन 
आपल्या राजवाड्यांत ठेविली व तिच्याशी विधयभोग घत राहिहा, हे दोछे 
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मुनींना आहारदान देत असत, शेवर्टी या दोघांनी मुनीदीक्षा घतलली व मरणो- 
चर अच्युत स्वगीत दोधांचा जन्म झाला, 

(२) समुख नांवचा राजा हं।ऊन गेला, बीरक नांवचा एक शेट त्याच्या 
राज्यांत राहत होता, वनमाल्ा नांवची या शेटजीची बायको, वनमालेला सुमुख 
राजानें राजवाब्यांत नेऊन ठेवृन तिच्याशी कामभोग घेऊं छागछा, कामभोग 

घेत असतां एक विश्युदश्ञानी मुनी आह्यराणर्ठी राजवाब्यांत गेले, राजा सुमुख 

व वनमाला यांच्या अनेतिक संबधायें ज्ञान या मु्नीना द्वोतें, तरी या उमय- 

तांचा आहार मुनीनीं घतला, विजेच्या अपघातानें त दोधे मरण पावले व विद्या- 
घर व विद्याघरी झाल, अशा व्यमिचारी लोकांनी आद्वरदान देऊन पृण्यसंचय 
कैला व मरणोत्तर या पुण्याचें फल त्यांना मिव्ठालें 

राजा सुमख व वनमाला यांचा मरुगा “ हरि! हा इरिवंशाचा आद्य 
पुरुष, हरिवंशा्ची स्तुतिस्रात्रें गायिडीं जात अद्वित ६६ 

कार्तिकेय स्वामीची जन्मकथा सर्वश्र॒व॒व आदि. वाडवरडिलांच्या दोषा- 
बदल त्यांच्या वंशनाला दोषी ठरावेर्ण व्यवहार व धर्मशासत्र यांना कदापि 

मान्य होणार नाई, पतितांना पावन करणारा जैनधर्म आई. पतित झ्थृन त्याला 

आजन्म बहिष्कृत करणारा घर जैनघर्म नाहीं. प्रायश्वित व अंतःशुद्धि दे पावन 

करण्याच उपाय आहत, वर जे पुराणांतरीचे दाखे दिले आइत, त्यावरून 
जैनघर्मीय योग्य तो बोध घेतीलच 

इतराइतकें व इतरासारखे दान देतां येत नाहीं; हणून खेद 
घ दुख मानण्याये कारण नाहीं, कां ? 

आचार्य अमितगति लिद्वितात कीं;-- 

कारक पात्र संर्घि ज्ञात्वा दत्त स्वेक्पमपि स्फुटम । 
उप्त बीजमिव प्राज्ैर्विघत्ते विपुरे फकम् ॥ ३८ ॥ 

अथे;--हतराइतकें व इतरासारखें दान देतां आर्ले नाहीं क्षणन खेद 
मानण्याचें कारण नाहीं, कारण काछ, पात्रापात्रता व विधी हैं समजुन घेऊन योग्य- 

प्रकारें थोडेसें दान देणान्यांनाहि इतरांच्या मोख्या दानाइतके संपूर्ण फल मित्ठतें, 
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वटबृक्षा्चे बीं मुव्यंत भगदीच लद्दान असतें, परंतु योग्य कार तें 
जमिनींत पडलें झणजे अशा बीजापासून १०००।१०५०० बीं-फल-फंलतेँ, 

तद्बतच विधीपूवक अल्पस्वल्प जरी दान दिलें तर त्याचें फल बटबक्षाप्रमाणें 

प्रचंड प्रमाणांत मित्ठ्तें, यासाठोंच इतरासारखें मोठ्या प्रमाणावर दान करितां 

येत नाई, क्षणुन दुःख मानण्याचें व खेद करण्याचें मुरछींच कारण नाई. 

कछोक संख्या ११६ मध्य हीच विचारसरणी दिसते, दानाचें महत्व 

यापूरवी दिलें आंह, मात्र एका महत्वाच्या गोष्टीचें विस्मरण होऊं देऊ नये. 
दानामुद्ें पुण्यप्रात्ि होते हें खरें; परंतु हा पुण्यछाम सेसारचक्रांत धालप्यास 
कारणीभूत होतो, दानाप्रमाणेंच जप, तप, ब्रत व शील बरैंरमुद्ें पुण्यबंध 

होतो; परंतु त्यामुझे कर्मक्षय होत नाहीं, पापबंधामुछेंहि संसारचक्रांत व 

जन्मजरादिकांच्या फेय्यांत सांपडावें लागतें, या दृष्टीने विचार करतां पृण्यबंध 

व पापबंध हैं सारखेच आंइत, या दोनन््दीमुत्ठें संसाराची बडी सुटत नाही. 
फरक इतकाच कीं एक लछोखंडाची तर दुसरी सोन््याची, मग कराबें काय ! 

पाप व धपुण्य या दोहोंबद्दल ममता सोडाबवी व आपल्या आत्म्याबद्ल विचार 

करावा, तो परमात्मपदाला कसा पोहोंचेल याचा ध्यास घणवा, 

दानाची दुसरी दृष्टि. 
नांव लौकिकासाठीं, इह व पारलौकिक सुखाच्या आशेने दान देण्यांत 

सवा अहे क्षणुन अशा हेतूनें दान देऊं नये, शुत्तदानाचें महत्व तर 
यासाठीच, आपस्या संपत्तीचा सत्कार्यी विनियोग झाला, त्यामुद्ें आपला 
परिग्रह कमी झाला, इतराजव्ठ जे नाहीं तें त्यांना दिल्यानें त्यांना सोख्य 

झालें, ज्ञान व धर्मप्रसाराथ संपत्तीचा विनियोग झाल्यानें ती संपात्ति मिछ- 

वितांना क्षालेल्या पातकांचा परिहार होतो, पारग्रह प्रमाण करून ल्याप्रमाणापेक्षां 

अधिक मिव्ठालेली संपत्ती धर्मकार्यास लावणें हो ग्रोष्ट सामान्य आहे, असे 
नाई, परंतु त्याहिपेक्षां अनन्य सामान्य ग्रोष्ट क्षणज्रे या प्रमाणातील संपत्तीचाहि 

घमकार्े। व्यय करणें यांत आह. 



अच्याय ५ घा. र्रेण 

दानांतील रूढि. 
चतुर्विध दान कराबें अशी धर्माज्ञा; परंतु नित्य ब्यबह्वारांत मात्र या . 

घरशिकदे कठत वा न कठ्त दुलंक्षय होत आदि, आहारदानाची व्याति मुनी- 

जनापुरतीच दिखते, औषघदान फारच थोड्याकडट्टन घड॒तें, इतर दोन दानाकड़े: 
तर प्राय; दुल्क्षच (१ अंत का ! यादें उत्तर एकच बतें हें कीं रूढ़ि- 

नवधा भक्तीच फछ- 

उच्चैमोत्रे प्रणतेमोगो दानादुपासनात्यूजा । 
भक्तेः सुन्दररूप स्तवनात्कीरतिस्तपोनिधिषु ॥ ११५॥ 
अन्वयाथः--(तपोनिधिषु) तपस््वी मुर्नीना (प्रणतेः) नमस्कार करण्पाने 

(उच्चैगोंत्र) उच्च गोत्र (दानात) दान देण्यानें (भागः) भोग (उपासनात्) पूजा' 

करण्यानें (पूजा) पूज्यपणा (भक्तेः) भक्तिपासून (सुंदररूप) सुंदर रूप आपणि 

( स्तबनातू ) स्तुति करण्यान (कार्ति:) कीर्ि ( भवति ) होते. 

अथेः--मुनीजनांना नमस्कार केल्यानें उच्चकुल, इंद्रत्वादि उच्चगोत्र, 

यांची प्राप्ति होते; दान दिल्यनें भोगोपभागार्ची साधनें मिठ्ठतात; उपासना- 

सेवा केली क्षणजे प्रतिष्ठा मिछते; भक्ति केल्यानें सुंदररूपप्राष्ति होते व त्यांची 

स्तुति केल्यानें यश व कीर्दीचा लाभ होतो. मुनीजनांची आपण स्तुति केली तर 

जनता आपजी स्तुति करते, नवघा भक्तीवे दें परिणाम होत. या व अशा 

प्रकारच्या सुफलाला उद्देशूनच यांना सोन्याची बेडी अंत हाटलें आह, 

अल्पदानाय फछ- 

क्षितिगतमिव वटबीज पात्रगत दानमल्पमपि काले | 
फलति च्छायाविभ बहुफलमिष्ट शरीरभृताम् ॥११६॥॥ 
अन्वयाथः--( शरीरभतां ) जीवांना ( पात्रगतं ) पात्राछ दिल्लेले 

( अल्प अपि दान॑ ) थोर्डे देखीछ दान ( काले ) योग्यवे्छी ( क्षितिगत 9. 

जमिनींत ठाकलेल्या (यट््रीजं) वडाच्या बंजाच्या (छाया विभवे इव) छामेच्या 

वैभवाप्रमार्णे ( इष्ट ) मनोवांच्छित ( बहुफलं ) पुष्कठ फत्झाल्मा (फर्वाति) देते. 



शरद रत्नकरण्ड्ावकाचार 

अर्थ:--य्ोग्यकार्ली व विधीपूर्वक मुनि-अर्जिका बगैरे सत्पात्ाला 
अछ्पसें अरे जरी दान दिलें तरी त्याचें फल मोठें मिलते, योग्यकार्त्ी वडाचे 

'खहानरये बीं जमिनीत टाकलें तरी त्याचा प्रचंड वक्ष बनतो व अनेकांना शीतरू 

'छाया देऊन संतुष्ट करितो, योग्यकात्शीं व विधं!पूर्वक: अल्प दानही वढ- 
बृक्षाप्रमाें फलदायी द्वोतें, यासंबंधी आचार्य अमितगति यांचें मत यापूर्बीच 
दिलें आह, पात्राचे तीन भेद आहत, (१) उत्तम पात्र उदाइरणार्थ--मुनी, 

(२) मध्यम पात्र-क्रावक व (३) जमन्यपात्र-अबिरत सम्बन्दष्ठी; या तीन्ही 
'तहेच्या छाकांना चतुविध दान ग्यावें, 

पंडित आशाघर यांनीं वरेल पात्रापात्रतेचा विचार करितां “जैन ” 
यास अजैनापक्षां अग्रतेचा मान देऊन सद्गुणी अजैनापक्षां केवछ जैन झणवि- 
'णारा हजार पटीनी अधिक पात्र आंह, असें मानिलें आह, ही विचारसरणी 
'पटठण्यासारखी नाई, जात्यंघत। व धर्माघता, यांचा यांत वास येतो, 

दानाचे भेद-प्रकार. 

आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्र दानेन । 
वेयाबत्य ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरखाः ॥ ११७॥ 
अन्वया्थे;-(चंठरसाः) पंडित लोक (आहारौषधयो:) आहार, औषध 

( अपि) आणि ( उपकरणावासयो: ) उपकरण व स्थान यांच्या (दानेन) दानानें 
(चतुरात्मत्वन) चार प्रकारच (बेयावुत्य॑) वैयाबुत्य आहे असे (अ्रुबते) सांगतात. 

अ्थैः---वैयावृत्य-दान-चार प्रकारव आहे (१) आह्रदान-सत्पात्नाला 

परविधीपूवंक आह्रदान करणें (२) ओषधदान-रोगी छोकांना औषधोपचार 
'करणें (३) शानदान-शाखस्त्र देणें व शास्त्र शिकवर्णे इत्यादि (४) अभयदान- 
जीवांचें सरक्षण करणें, राहण्यासाठीं जाया देणें इत्यादि. 

दानशुरांची नामाबली: 

श्रीपेणवृषभसेने कोण्डेशःशूकरअ दृष्टान्ताः । 
वैयावृत्यस्थेते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥ ११८ ॥ 



अध्याय ५ था. श्द७ 

अन्वयाथे:--( श्रीषणवुषभसेने ) श्रीषणराजा, वुधभसेना ( कौण्डेश: ) 
कोण्डेश (च) आणि ( झूकरः ) डुकर (एंत ) हे ( चतुबेकल्पस्थ ) चार' 
प्रकारच्या (बेयावृत्यस्य) वैयाव॒त्याच (दृष्टान्ता:) दृष्टान्त (मन्तब्या: ) मानावेत, 

अर्थः--आइ्नरदानामु्ठें राजा श्रीषीण, औषध दानामुर्ें वृषभसेन, 
शानदानामुद्ठें कॉंडेश कोतवाल, मुर्नीना आश्रयास्तार्टी जाया दिल्याम॒द्ठें एक 
डुकर, असे प्रसिद्धीस आले आइ्दित, 

तत्वार्थंसूत्रांतील सातव्या अध्ययांत श्री उमास्वार्मीनी दानासंबंधी जेः 
विचार प्रदर्शित केले आइत, त्यांची ओब्ठख वाचकांना करून देण्यान्या। 
उद्देशानें पुदील प्रयत्न केला आहे, 

दानाचे लक्षण. 
अनुग्रद्दार्थ स्वस्यातिसगों दानम् ॥३८॥ 

भावा्थेः--आपल्या स्वत्तःवर व इतरावर उपकार करण्यातार्ी घना- 
दिकांचा त्याग करणे, याला द।न हणतात, धनादिकांचा त्याग करप्यानें 

स्वतःवर उपकार कसा १ उपकार असा कीं, त्यामुछें पुण्यलाभ होतो. दुसम्या- 

वर उपकार असा द्वोतो की, ज्यालाय दान दिलें, जातें त्याच्या सम्यश्शानादि, 
शुणांची दुद्धी होण्याल मदत होत, 

दानामध्यें विशेषता: 
विधादब्यदात॒पान्रविशेषात्तद्विशिष: ॥३९॥ 

भावाथे:--( १) विधीविशष (२) द्रव्यविशष (३) दातुविशेष वः 

(४) पात्र विशेष, या चार प्रकारच्या वैशिष्टधामुकें दानाची विशेषता दिसून यते, 

(१) विधीविशेषः--नवधामक्तिच्या ऋमामुक्ठें यणारे वोशष्स्य, 

(२) द्रव्यधिशेष:--स्वाध्याय व तपादिकांच्या वाद्धसाठी दिलेलें आहारदान, 

(३) दातृविशेषः--अद्धादे सात गुणानी युक्त अशा दात्याकड्टन झालेलें दान, 

(७) पात्रविशेषः-संम्यकचारित्रादे गुणांनीं युक्त असलेल्या मुर्नीना दिल्ेलें दान, 

आदर, अभय,,औषध ब विद्या यासार्ठों दिलेल्या दानांत बरील चार 
प्रकारयें वेशिष्क््य येतें, निर्मैध म्नीना आइारदान देण्याचा छाभ मिव्ठाला तर 
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पात्रविशेषाम॒द्ठें त्या दानाला वेशिष्य्य बैतें, नि्रेथ मुनीना आइारदान देष्यावें 
भाग्य छामलें; परंतु दान देणाग्याच्या अंगी अद्धादे सबे सात शुण नाहीत, तर 

दानांत दातृत्व-विशेषता येणार नाहीं, निग््रेथ मुर्नीता व श्रद्धादे गुणानीं युक्त 

असलेल्या दात्त्यानें दान दिलें तर वैशिष्ट्य आहे. व त्याहिपक्षां अधिक वेशिष्स्य 

येण्यास नवधा भक्ति व सात गुणांनी युक्त असलेला दाता व निग्रेथ मनी असा 

बिवेणी संगम जमून यावा लागतो, 

थोडासा अधिक विचार. 
जैनधमांप्रमाणेच वैदिक धर्मातहि चार प्रकारचीच दाने सांगितर्ली 

आहत, याशिवाय कन्यादान, गोदान वगैरे अनेक दानें सांगितर्ली अहित, 

न्यायदान हा शब्द नित्याच्या व्यवहारांतीछ असल्य तरी आजच्या परिष्थितींते 

सार्थ नाई, ज्यावेद्धी न्याय मोफत मित्त असे त्याकार्क्ी न््यायदान हा शब्द 
सार्थ होता, 

निढव्ठाच्या-घामाचा-पैसा आहि, हें नेइर्मी आपण क्णतो व एकितों. 
याचा अर्थ असा कीं, पैसा मिव्ठवण्यास अत्यंत श्रम करांव लागतात; परंतु 

त्याहिपेक्षां अधिक कष्ट त्याचें संरक्षण व सत्पात्रीं दान देण्यांत धर्णं जरूर आहे. 

दान, भोग व नाश अश्ा संपत्तीच्या तीन अवस्था आहत, भोगांत नाश नाईी- 

दान हा एकप्रकासचा भोग आहे, दान देतांना झालेला आनंद क्षणजे एक- 
प्रकारे भोग आंहे, भोगांतहि आनंद्च असतो, 

दानप्रथा ही समाजाच्या उन्नतीची एक आदर्श संस्था आदे, जनसमा- 
जांतील घनिकांर्नी संपत्तीच दान करून अनक उपयुक्त संस्था चालविल्या 

आदत व त्या संस्था समाज व धर्मघारणा करीत आदत, जैनधर्मीय उदार 

अनिकांच्या दानाचें प्रस्तुत्चें लिखाण व लेखक हैं अल्पसे फल आई, 

हिंदुशाज्ांत दान व त्याचीं फढें यासबंधींच्या उलछखाकडे पाहिल्यास 

स्या शास्त्रांना शासत्र तरी करे क्षणावें, याची शंका आल्यावांचून राहत नाहईीं, 

ातारपण-जस-प्राप्त होऊं नये झणून जिन््याचें, धनलास व्हाबा हमणुन गुराचें 



अध्याय ५ था. रह, 

च॒ कांति मिल्ठावी हणुन हरभन््याच्या डालें दान अशी दाने श्यार्वीद, स्से 
सांगितलें आंहे. ब्राक्षणाला बिडा देण्याने जन्मतः मिल्ठालिलें रूप बदलूणार करे? 

याशिवाय अताच्या उद्यापनाउ्या अखरीस दान देण्याची प्रथा आईहि, 
या दानांतीछ हास्यास्पद प्रकार बंद होणें जरूर आदि. 

अद्दे ताथी पूजा करण्याचा उपदेश: 

देवाधिदेवचरणे परिचरणं स्वंदुःखनिहेरणम् । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिल्ुयादादतो नित्यम्।११९॥ 
अन्वयार्थ:--( कामदुद्दि ) इच्छा तृप्त करणा-या ( देवाधिदेवचरणे ) 

देवांच अधिदेव अर्थात् अरहंत भगवंताच्या चरणाज्नी ( सर्वदुःखनिईरणम ) 
सब दुःखांचा नाश करणारी ( परिचरणं ) पूजा ( नित्य ) नेहमीं ( आहत: ) 
आदरपूर्वक ( परिचिनुयात् ) कराबी, 

अथे; - सपूर्ण इच्छा व आकांक्षा यांची पूतंता ऋरणारे व कामवास- 
नत्ना भस्म करणारे भगवंताचे चरण आहत, सर्व प्रकारच्या दुःखांचा नाश 
मगवानांची पूजा केध्यानें होतो, दणुन भगवंताची पूजा नित्य करावी, 

भगवर्ताच्या पूजेमुल्ठें सबे इच्छा तृत्त होतात व दुःख नाहींशी होतात, 
असे या खछोकांत झटलें आहे, धनदौलत व मानसन्मान इत्यादिकांच्या प्राप्तीचे 
पूजा ह आमिष अह्ढे ! ती लांच आंहे १ अरे वाटण्याचा संभव आहे, धन- 
घान्य, संतति, संपत्ति इत्यादिकांचा लाभ व्हावा या आशनें, हेवृने व माबनने 

जिनपूजा करूं नय, इच्छा, मग ती चांगछी वा वाईट असो, इच्छा घरून 

पूजा करणें धर्मसंमत नादी, फब्णंची आशा न घरतां निष्काम कार्य करावें, 
त्या कार्याचीं फक्ले सावलीप्रमाणे आपश्या पाठीमांग धांवत येतीलछ, मोहामुच्ठे 
मोक्षप्रात्ती चाहि अमिछाष घरवा तरी मोक्षापासून तो दूरच जातो. 

मोक्षेकपि मोह्ादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी । 
यतस्ततोध्यास्मरतो मुमुक्ष॒मंवे क्रिमन्यत्न कृतामिछाषः ॥ ३॥ 
अथेः--- मोह्ममुछ मोक्षाविषयीहि जरी एखायास अमिल्ष उत्पन्न 

झाला धर निश्चयानें तो अमिलाषरी जीव मोश्षापसून अष्ट होतो, क्षणन मुमझु- 
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मोक्ष इच्छिणान्याना-जीवाने निरंतर अध्यात्मरत असार्वे, दुसन््या कशाचाहि 

अमिलाष करणें बरें नाहीं, ?! ( पदा, सागारधमांम्रृत पान २२० ). 
अरथांत जो अध्यात्मरत राइतो तो निर्विकार व तठस्थ वृत्तीचा असतो, 
री । | धु छ, 

फलाविषयीं आशा न धरतां केवत्ठ कतव्य झणून घमाचरण करितो. 

पूजामाहात्म्य व पूजापुण्यात्र प्रसिद्ध भोक्ते. 

अद्द्चरणसपयोगहानुभाव॑ महात्मनामवदत । 
भेकः अ्मोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजग्रहे ॥ १२०॥ 

अन्वयाथेः-- ( राजणदे ) राजगृदद नगरींत ( प्रमोदमत्तः ) आनं- 

दानें मत्त झालला ( भेक ) बेड्क ( एकेन कुसुमेन ) एकाच फुलानें ( अई- 

च्चरणसपयामहानुभाव॑) अईताच्या चरणाच्या पूजेच्या महात्म्याल्ा (महात्मनां » 
भव्य जीवांना ( अवदत् ) सांगता झाला, 

अथेः--भगवान महावीर स्त्रामीची पूजा करण्याकारेतां एक बेड्डक 

कमलाचें फूल तॉडांत धरून वैरागगिरीकड जात असतां बार्टेत राजा अणिक 
बपून चाललल्या हत्तीच्या पायाखालीं सांपड्ून तो चिरद्दन मेला, परंतु भग- 

बानाची पूजा करण्याची तीत्र इच्छा असतांना त्याला मरण आस्यानें तो 

स्वाति दव हं।ऊन जन्मात आला, अवधिशानामुक्ठें पूर्व जन्मीचें त्याला 
स्मरण झाछें, आपण पूर्या कोण हातो, हैँ त्याला कछलें, बेड्रक चिन्हांकित 

मुकुठ घादून तो-महावीर स्वार्मीच्या समवशरणांत तीर्थंकर प्रभूंच्या दर्शना- 
खाठीं भाल्ल, राजा श्रेणिकानें गौतमगणघरांना याबदलचा वत्तांत विचारला, 

गौतमगणघरांनीं त्याचा पूब॑बत्तांत सांगून पूजचें महत्तत विशद करून सांगितले, 

केबठ् भावनेमुल्ें जर हें फल बेडकाला भिव्ठालें; तर मग प्रत्यक्ष पूजा कर- 
णाय्यालछ्य कोणतें फछ मिल्ठेल, याचा विचारच करावयास नको. 

बैयादुत्याथे अतिचार- 
हरितपिधाननिधाने श्नादरास्मरणमत्सरत्वानि | 
वैयावृत्यस्थेते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥ १२९ ॥ 
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अन्चयार्थ:--(दरितपिघाननिधान) दान द्यावयाची वस्तु हिरब्या पनाने 

झाकणें, द्ख्या पानावर ठेवणें, (अनादरास्मरणमत्सरत्वानि) अनादर करणें, 

दानाचा विधी विसरून जायें व इंधोबुद्धानें दान देंणे, (एते पंच) हे पांच (बैया- 

ब॒त्यस्य) वैयाबुत्याचे (व्यतिक्रमा)) अतिचार (कथ्यन्त) सांगितले गेले आहत, 
अथे;--(१) दान देण्याची वत्तू दिर्या-ओस्या-पानाने झाकणें, (२) 

दान देण्याची बस्तू हिरख्या-ओस्या-पानावर ठेवणें, (३) दान देतांना अनादर 

दाखवेणें, (४) दानाचा विधी विसरून जाणें व (५) ईं्षाबुद्धीनें दान देणें 
अत या ब्रताचे पांच अतिचार अह्ित 

दान देण्याची तीत्र इच्छा असतांहि दान देण्याचा योगायोग जमून न 
आला तगी प्रत्यक्ष दान दिल्याचें फछ का मित्तें? यावदल आचार्य अमित- 
गतीचें मत यापूर्वीच दिलें आहे, या सर्व बाबतीत देतूछा व भावनेला प्राघास्य 
दिलें आह, या संसाररूुपी वनाचा नाश करण्यास अभिसारखें समर्थ असे दानाचे 

चार मार्ग अगर उपाय आदत, संसार करीत असतां पातकें हीं घडणारच; मग 

त्या पातकांचा नाश करण्यासाठीं संसागचा त्याग करणेंच जरूर आई काय ? 

संसारांत राहूनही पातकांचा नाश करितां येती, पापनाशक्र चतुरंग सेना दाणजे 

(१) दान (२) पूजा (३) शील व (४) उपवास है होत, 

आचार्य अमितर्गाति यांच्या भ्रावकाचाराच्या नवव्या अध्यायांवील पहिल्य 

कछोक खालीलप्रमाणें आंहः-- 

दान पूजा जिनेः शीरूमुपवासश्रतुर्विध: । 

श्राबकाणां मतो धमे:ः संसारारण्यपावकः ॥ १ ॥ 

अरणप्य जाव्वण्यास जसा अम्रि समर्थ आहे, तद्गतच संसारी जीवांच्या 

संसारांतील पातकांना जाव्वण्यास-नष्ठ करण्यास-(१) दान (२) जिनपूजा (३) 

शीलछ पालन व (४) उपवास है चार उपाय समर्थ आहत, आकाशांतील ढग 

है आपलें ओझे कमी करण्यासार्ठी जल्वुष्टि करीत नाहीत, प्रथ्वीवरील लोकांना 

आनंद व्हावा, त्यांना सुख ्हांवें व भूतछावर अबादि भबाद उ्झावी क्षणून ढग 
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पाऊस पाडतात, ही निष्काम सेवा आंह; निष्काम कर्म आहे. जलब॒शे कर- 

ण्यांत ढगांचा स्वार्थी हेतू नसतो, तद्गतच दान दणष्यांत, पूजा करण्यांत, शीरक 

पाव्ण्यांत अगर उपवास करण्यांत इइपरलोकिक सुख, मानमरातब इत्यादि 

स्वार्थी इतू नखावा, 

अध्याय सहावा. 

सल्लेखनेत् -लमाधी मरणायर-स्वरूप-लक्षण. 
सृत्यु-मद्दोत्सव. 

उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्ष्रतीकारे । 
धमोय तनुविमोचनमाहुः सछेखनामायाः ॥१२२॥ 

अन्वयाथे:--(आर्या:) गणधरादि भ्रष्ट पुरुष (निष्पतीकारे) ज्याचा प्रति- 

कार करतां येत नाहीं अशा (उपसर्गे) उपसर्गानि ब्ढीं (दुर्भिक्षे) दुष्काव्यचेवेर्ढवी 
(जरासे) क्वातारपणामध्यें (च) आणि (रूजाया) रोग आल! असतां (घर्माय) घर्मो- 
सारी (तनुविमोचनं) शरीर सोडणं यास (सलछेखनां) सछछेखना (आहुः) झणतात, 

अथः--आपल्या आयुधष्याच्या अतसम्यी संन्यासपूर्वक मरण साध- 
ल््यानें तपायवें फछ मिठतें; यासार्ठी शक्त्बनुसार समाधिमरण साधण्याचा 

प्रयत्न करावा, हैं केब्हां ! तर जरी प्रतिकार केला तरी उपसर्ग टाछ्तां यण्या- 

सारखा नाही, भञशा उपसर्गांचा प्रसंग आढवला अस्षतां, दुष्काव्ठामुत्ठें पोटाला 

अन्न मिब्ठत नाई व त्यामुद्ठे मृत्यु टव्ठत नाही अशाबेव्ीं, वृद्धापकाव्ठ झाल्या- 

चेलीं वा मृत्यु समीप आल्य आंद असे वाटस्थावेन्वीं, रोग आल्य व त्यांवून बरा 

होण्याची सब आशा खेटल्यावेत्ों धर्म झणुन व घर्माध्ययन करीत प्राण सोडणें, 

याला सलूखनाजत द्वणतात.याततानंतरब्या मरणाला समाधिमरण अर्से ह्षणतात, 

सलेखना हाणजे आत्महत्या नह - 
आत्महत्या व समाधिमरण हीं परस्पर मिन्न आईत. अशानामु्ें 

कित्येक समाधिमरणाला आत्महत्या समजतात, वें, चेपतरायजी जन यांनीं 
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समाधिमरणाबद्दल पुदीलू मननीय विचार व्यक्त कले आहत, समाधिमरण हैं 

आत्महत्येहून मिन्न मानिें पा३हजे, धर्मकारय करण्यात शरीर असमर्थ झा 
च् मरण टछल्ठत नाहीं व यमपाश चुकवितां येत नाहीं असे निश्चित वाटल्या- 

वर सलेखनात्रताच्या स्वीकासमुब्ठें आत्म्याला चैरय यतें, या श्रत स्वीकारामुर्े 

आत्मा बलवान होतो. मरणात्री भीति जीवाला राहत नाहीं. यामुद्ठे पुनजन्म 

टाब्र्ता येतो, सल्लेखनाव्रत स्वीकाराम॒दें जीव स्वतंत्र, संतुष्ट व आत्मध्यानी दोतो. 
तो स्वत:चें वेयक्तिक सुखदुःख विसरतो, स्वतःवरीरू त्याचें ममत्व सुरतें, 
मुत्यूछा मारणाय्या व यमावर विजय मिव्ठविणास्या या अताच्या निश्चयाचा 

विलक्षण व अतर्क्य परिणाम मरणाच्या दारीं असलेल्यावर होतो, 

क्षणार्धावें उरललें-सुरलेलें आयुष्य जीव जमविष्यासार्टी ब मरण टाछ- 

ण्यासार्ठी इतस्तत; भ्रमण करून व नाना खटपटीत उरलेल्य बब्ठ घालविणारा 

प्राणी व इंसतमुखाने, शांतच्ित्तनिं व धर्मध्यानांत मप्न राहुन मृत्यूछा आदराने 
आमंत्रण दणारा जीव यांत महत्वाचा फरक आहे. समाधिमरणानें उत्तमगति 

मिव्ठत, तर आत्महत्येनें नरक़वास घडतो, 

देहदावरीलू ममत्व, रागद्वषादि पड़ रिपूर्शी बैरत्व, दात्रुमित्रांशीं समताभाव, 

अंतरंग व बहिरंग परिग्रह्मचा त्याग, इत्यादिक सत्प्रवृत्तीचा अल्पकार्न्दी आश्रय 

करणाय्याल्य सद्ृति मिव्ठाली तर नवछू काय ! आत्मइत्येंत र/गद्वेष'दकांचों 

पुरें प्राबल््य असतें, नकी हा ससार झणुन त्रागा असतो, संकटें, विटंबना व 
चुर्लेकिक टाव्ठण्यासाठी जीवत्याग, अर्थात घर्मासाी हवा प्राणत्याग नब्दें, या 
दोहदोंतीक फरक अशीच अनेक कारणें देऊन स्पष्ट दाखवितां यईल, या दोन््द्दी- 
मधील हतूकड़े न पाहिब्याने कांहीना या दोहोंत फरक दिखला नाई, समाधि- 

अरण साधणारा झूत्यूबर जय मिव्ठवितो; आत्महत्या करणान्यावर मृप्यू अका- 
लॉंच विजय मिलवितो, ( छो. से, १३५ खालील विवेचन पहवें ) 
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समाधिमरणाची आवश्यकता. 
अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफर् सकलद्द्शिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिभवं समाधिमरणे प्रयतितव्य ॥ १२३ ॥ 
अन्चयाथेः---( अन्तकियाधिकरण ) मृत्यूसमश्रीच्या कियेला सुधारणें 

अर्थात संन्यास घारण करणें हँच ( तपःफलं ) तपायें फछ आह. ( ' इति ? ) 
असे (सकलदर्शिन:) सर्वश देव (स्तुव॒ते) सांगतात (तस्मात् ) क्षणून (यावद् 

विभवं) यथार्शाक्त (समाधिमरण) समाधि मरणासार्ठी (प्रयतितव्यं) प्रयत्न करावा, 

अथे:--एखाद्याचा संसार चांगला झाला नाई, हैं ठरविण्याची व्यव- 

हारिक कसोटी हाणून त्याच्या संसाराचा शव॒द गोड झाला केीं नाहीं हैँ 

पाइण्यांत येतें व त्यावरून संसार चांगला झाला कीं, वाइंट झाला हें व्यवह्वारिक 

इृष्य्या ठरविष्याचा प्रदान होतो, एखाद्याला मुल्गे व्हवित व त्याच्या बृद्धा- 

पकार्दी अगर त्याच्या आधी ते मरण पावले तर त्याच्या संसाराचा शेवट 

गोड झाला नाहीं, अस समजलें जातें; तद्बतच जन्मभर तप व तपादिकांच साधन 

केलें 4 मरणसमयी त्यास समाधी-मरण साधता आलें नाही तर जन्मभर केलेलें 

जप व तपादिक, हें व्यर्थ आद्वत; करितां मृत्यू समीप आश्यावेत्लीं समाधि- 

मरण साधणें अत्यावश्यक आहे. तपश्चरणादिकांच॑ फछ आपस्या अखेरव्या 

कियेवर व भावनेवर अवलूंबून असतें. थाम॒दें अखेर साधडी नाहीं तर सबंच 
व्यर्थ आहि, यासारठीं यथाशक्ति समाधिमरण साधण्याचा प्रयत्न अत्यावश्यक अहि. 

शरीराचा-देद्दाचा-उपयोग तो कोणता ? 
परमात्मप्रकाश पान ४११॥१२ वरील सारांश।--- 
मनुष्याचा हा देह जमभिनीत पुरला तर त्यापासून दुर्गषी उत्पन्न होते 

व् जाछला तर त्याची राख हवात, यामुक्ठे या देशांत सार ना. मत हत्तीची 

हाडें व वनगाईचे केस उपयोगी पडतात, मनुष्याच्या शरीैराचा मात्र कोण- 

ताहि उपयोग साहीं, किडलेला ऊस खाण्यास व गाव्ण्यास योग्य नाई परंतु 

दीं दणून त्याचा उपयोग केल्यास एका ऊंसाचे शेकडा रसयुक्त ऊंस निर्माण 
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'होतात, किडलेल्या ऊंसाप्रमाणें हा देह निरुपयोगी आहे; परंतु त्याला परलोक 
साधनावें बीं करून असार देहाला सार करितां येतें, मोक्षप्राप्तीचें साधन हणजे 

हा मानवी देह आहे. निमश्चयरत्नत्रयाचें साधक व्यवहार रत्नन्नय आह, व्यवहार 

रलत्रयांच्या बछावर-जोरावर-स्त्र्गप्राप्ती व निश्चयरत्नत्रयांच्या जोराबर मोक्ष- 

प्रात्ा करून घतां यते. यामुक्ठें हव मनुष्यदेह सार ही भांदे व असार ही आहि, 
त्याच्या चांगल्या व वाईट उपयोगामुद्ठें तो सार व असार ठरतो, त्याच्यावर 

ममत्व ठेविलें कीं, असार व त्यावरील ममत्व सोडिलें कीं तो सार ठरतो. 
सल्लेलना-समाधिमरणाच्यावेढीं शरिरावरील ममत्व सोडावबयाचें असते, 

ममत्व सुटल्याने तें शरीर-हा देह परछोक सुखाचें साधन होते; क्षणुनच या 
ब्ताचें वेशिष्ठथ वर्णिलें आहि, 

सल्लेखनाचा- समाधिमरणाचा-विधी - 

स्नेह वेरं संग परिग्रह चापहाय शुद्धमनाः । 
स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्थियेवेंचने! ॥१२४॥ 

अन्वयार्थ:-- समाधिमरणाचेवेर्दी (स्नेह) प्रेम (बैरं) वैर (संगं) ममत्व 
(व) आणि (परिग्रईं) परित्रह् (अपहाय) सोड्टन ( छझुद्धमना: सन् ) निर्मल 

अन्तःकरण करून (प्रियेः चचने:) मधुर माषांनीं ( स्वजन अपि च परिजन ) 
कुढंबी छोकांना व नोकर-चाकरांना देखील (क्षान्त्वा) क्षमा मागुन ( क्षमयेत् ) 

आपणटहदी त्यांना क्षमा करावी. 

अर्थः-प्रेम, बेर, ममत्व व परिग्रह हें सोड्टन देकन कंचा त्याग करून 

'निमल अन्तः:करणानें व गोडवाणीनें नोकरचाकरासह कुट्ुंबीयांची क्षमा मायावी 

व त्यांच्या इृत्याबद्दल त्यांना आपण अन्तकरणपूर्वक क्षमा करावी, उपकारक 

वस्तूबदलचा अनुराग, आस्था व ममत्व हीं सोड़ून द्रार्वीठ, अनुपकारक वस्तू- 

बहुल द्वब वा दुजाभाव सोड्ून दावा. स््रीपुन्नादि आप्त-स्वकीयाबदहलचा छोम 

व त्यांच्या संबंधीचा मोह व ममता सोड्टन द्यावीत, बाह्य व अभ्यंतर परि- 

अहायचा त्याग करावा, श्रुद्ध अन्तःकरणानें व खुल्या दिल्वनें सबोना त्यांच्या 



शधद रत्नकरण्डआवकाचार 
बज जज जी ० >->>> >> जज जज जल ड जैज जज ट *+जज जज जज ज+औ++ज>+ 

ऋत्याची क्षमा करावी ब आपल्या इृत्याबदछ त्यांची क्षमा मागावी, या स्व 

कृत्याचा परिणाम एकच व तो हा कीं हूँ ज्त घेतल्यानेतर सल्लेखनी आपल्या 

घराच्या सांवर्लीत असला तरी तो मह्त्नती होतो; व अशा स्थिर्तीतच त्यास 

मरण आलें कीं घार्मेक दृष्या त्याचा शेवट गोड झाला, अंतरंग परिष्रह 

दणजे क्रोध, राग, मोह मत्सरादि कषाय व बहिरंग परिग्रह हणजे धन-दौछत, 

संताते संपात्ति इत्यादिक, 

अन्निसंहिता छो. से, ४१ मध्यें 'दया' या शब्दाची व्याख्या पुदील- 

प्रमाणें आह, द्वी व्याख्या अतिव्यास्तीची आह, असें क्षणण्यास जागा शहृणारच 
नाहीं असे नाहीं;--- 

परस्मिन् बंधुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रपों तथा । 
आत्मचत् वार्तितब्यं हि दयेषा परिकीर्तिता ॥ 

भावाथेः--आपले शत्रू व मित्र, परकीय व स्वकीय या सर्वार्शी समता- 

भाव घरावा, जैनधर्मीय समता व सल्लेखना धारण करणान्यानी आचरावयाचे 

नियम तरी भिन्न आदत असें करे द्णतां येईल १ भिन्नता दिसते ती विधयाच्या 
मांड्णात, दया या सदराखालीं समताभावाचा समावेश होवो अगर इतर अशाच 

दुसन््या सदराखालीं समावश होवो, समतेची जरूरी आहे, हें मात्र ।ठैद्ध द्वोतें, 
मदहावबत धारण करण्याचा उपदेश- 

आलोच्य सब मेनः कृतकारितमलुमर्त च निव्याजमू। 
आरोपयेन्मद्ात्तमामरणस्थायि निःशेषम्् ॥ १२५॥ 

अन्वया थे:--(च) आणि (क्ृतकारितं अनुमतं) कृतकारित व अनु- 

मोदनेने केलेल्या (सर्व) सब (एनः) दोषांची (निव्याजम्) निष्कपद बुद्धीनें 

(आलोच्य) आलोचना करून (आमरणस्थायि) मरेपर्येत टिकणारी अशी (नि; 
शेष) से (महात्त ) महात्रतें (आरोपयेतु) धारण करावीत, 

अथे;--रलेखनाव्रत घेतस्यानंतर त्यापूर्वाच्या काछांत मन, वचन, 

काया, कृत, कारित व अनुमोदित यामुद्ें घडलेल्या सर्व पातकांची आलोचना 

नीज>ज 
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कराबी, यामुक्ठें मन झुद्ध राइण्यास मदत होईल, चित्तशाद्वे झाल्यावर आमरण 
महात्॒तें घारण कराबीत, आलोचना करण झणजे आपल्या हातून घडलल्या 

पातकांचा उच्चार करणें अगर तीं उघडपण बोलन दाखविणें, उजब्ठ माथ्यानें 
व मोकछया मनाने आपलीं पातके गुरसमेर जाहीर कराबीत. गुरुजवत्ठ 

नसल्यास ज्यांना आपण पूज्य समजतो, त्यांच्यापुढ़ें तीं पातके सांगार्वीत, यामुद्े 

मनावरचा दाब कमी होऊन चित्तशुद्धि होते. 

महाततें धारण केल्यानतरचें काये. 

शोक भयमवसादं छेद कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सच्ोत्साहसुदीय च मनः प्रसाद श्रुवैरसतेः ॥ १२६॥ 
अन्वयाश;-- (शोक) शोक (भर्य) भीति (अवसादं) खेद (छंद) स्नेह 

(कालुष्य) रागद्वेषरूप परिणति (अपि) तसेंच (अरतिं) अरति यांचा (हित्वा) 

त्याग करून (च) आणि (सत्वोत्साई) शाक्ते व उत्साह यांना (उदीये) प्रगट 
करून (अमृत:) अमृतासारख्या (श्रतैः) शासत्रानीं (मनः) मन (प्रसा्) 
प्रसन्न करावें, 

अथ:--शोक, भय, खेद, कालुष्य व अर्रत यांचा त्याग करून शास्त्र 

श्रवर्णांत उत्साहानें आमरण काल घालवावा, धर्मश्रत्रण हें अमृतासारखें हित- 
कारी आहे. धमशास््र श्रवणामुक्ठें वेराग्य वृत्तीची वाढ होवृन मन प्रसन्न व 

आनंदित राहतें, अमृताप्रमाणें यावेद्ठीं घमेश्रवण है तारक आहे, अमुत खेवना- 
मुछें जीवाला मुत्यूची भीति राहत नाहीं. तद्बतव महाब्रत घारण केल्यावर घ्म 

श्रवरणांत काछ घालविप्यानें जन्मजरा मरणाची मीति राहत नाहीं; कारण घर्म- 

श्रवण करणारा जीव मुक्त होतो. 

सलेखना ब्रताचा स्वीकार केल्यानंतर. 

आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्ध विवद्धेयेत्पानम् । 
स्निग्ध च हापयित्वा खरपान पूरयेत् क्रमशः ॥१२७॥ 
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अन्वयाथेः--(कमश): करमाक्रमानें (आदर परिदाप्य) आहाराला 

सोड्टन (स्निग्घं पान) स्निग्ध पेय (विवर्डयत् ) वाढवाव (च) आणि (क्रमशः) 
ऋमाकमरने (स्निम्घ) स्निग्ध पदार्थाचा (हापथित्वा) त्याग करून (खरपानं) 
काजी वगैरे पदार्थ (पूरयेत् ) वाढवावेत, 

भअर्थ:---सल्लेखना जताचा स्वीकार केल्यानंतर ऋमाक्रमानें अन्न कमी 
कमी करावें, नंतर दूध व ताक यासारखे पेय पदार्थ वाढवीत जावे, ब शेबर्टी 
तेहदी न घेतां कांजी वाढवावी व अखंर केबत्ठ तापावैलेलें पाणीच अधिक घेत जाबें, 

पाणीहि कमी करून उपवास करावा. 

खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या । 
पंचनमस्कारमनास्त॒जुं सजेत् सर्वयत्नेन ॥ १२८ ॥ 
अन्वयार्थ:--(खरपानहयपनां अपि) गरम पाण्याचा देखीरू त्याग 

(इत्वा) करून (अपि) तर्सेच (शक्त्या) शक्तिला अनुसरून (उपवास) उपवास 
(झत्वा ) करून (सर्वयत्नेन ) सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांनीं ( पंचनमस्कारमना; ) 
पंचणमोकर मन््त्रामध्यें ज्यानें आपल्या मनाची एकाग्रता केढी अंहे असा 
होऊन (तनुं) शरीराल्य (त्यजेत) सोडा, 

अधेः--कांजी व गरम पाणीहि घेण्या्च सोड़ून देकन सोसेल तसें व 
यथाशक्ति उपवास कराबेत, उपवास करीत करीत पंचनमस्काराकडे लक्ष ठेवून 
व ब्त, संयम, चारित्र व ध्यान याविपर्यी सावध राहून देह-त्याग कराबा. 

टीपः--जैन झटला को वस्रगाछ्ित पाण्याचाच तो उपभोग करणार, 

झणजे वस््रगाव्ठित पाणी व जैन अरसे समीकरण आह, छोक संख्या १२७ व 

१२८ मध्ये तापविलेल्या पाण्याचा उपयोग करावा अंसे लिट्विले आह, परंतु 

पाणी वस्धगाछ करूनच प्यावें, असा निर्मेध इतरत्रहि दिसत नाई, यामुक्े 

अहिंसा अणुबतांव वद्भगाठ पाणीच वापरावे असा निर्मेध घातछा आई 
असा निष्कर्ष काढावा लागेल, राज्री भोजनत्याम ब वच्लगावित पाण्याचा 

उपयोग करणें, यासंबंधी आचार्य बचनांत मिन्नता दिसते, रा्रीं भोजनत्याग 
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य बस्नगाल्ठीत पाण्याचा उपयोग करणें याचा आठ मुल्णुणांतव ज्यांनी समा- 
वेश केला त्या आचार्याचें मतब अधिक सयुक्तिक दिसतें असें क्षटस्यास तें 

चुकीचेंच होइल असे नाहीं, 
भावाध;--या छछोकांत पंचनमस्कार करीत करीत देह्द त्याग करावा अर्से 

सांगितलें आंहे, हे पंचनसस्कार कोण॑ते इत्यादिकाबदूल स्थूल मानानें कल्पना देखें 

अप्रस्तुत होगार नाह. (१) णमो अरहंताणम (२) णमो सिद्धाणम् (३) णमो 
आइरियाणम् (४) णमे उबज्ञ्ञायाणम् (५) णमा छोए सब्बसाहूणम्-क्षणज- 

(१) अरइंत (५) सिद्ध (३) आचार्य (४) उपाध्याय व (५) सर्वे साधु 
यांना नमस्कार करीत करीत प्राणत्याग कराबयाचा असतो, 

सव्ब अथवा सब हूं विषेषण साधु या नामामार्गेच लाविलेलें अहि; 

तथापि सर्व अरहंत, सर्व सिद्ध, सर्व आचार्य व सब उपाध्याय अर्थात् भूत, 
वत्तमान व भविष्यकालीन अशांना हे नमस्कार असतात असेंच समजणेंचें आहे. 

अरद्दंत व सिंद्धांदि कोणास छ्वणावें- 
यासंबंधी थोडीशी कल्पना देगें अनाठायी दोणार नादीं, णमोकार मंत्र 

सवाच्याच परिचयाचा आंद, मात्र त्या मंत्रांतील विभूर्तीच्या अंगी कोणकोर्णत 

गुण असतात; हूँ कव्ठणें जरूर आंह, नमस्कार हा त्या विभूतीज्या देहाला 

नसूत त्यांच्या गुणाल्ा करावयाचा असतो. 

नियमसार-व्यवहार चारित्र-आचार्य कुंदकुद-कछोक संख्या ७१ते 
७५ अखर-यांत अरइंतादि विभूत्ताचीं लक्षणें दिरली आंद्वत्त, 

घनधातिकर्मरद्विता: केवलज्ञानादिपरमगुणसद्दिताः । 
चतुरस्तिशद॒तिशययुक्ता भट्दंन्त इंदृशा भवनति ॥७१॥ 

सारांशः--चार घातियाकर्मांचा नाश करणोरे, केवलज्ञानादि गुण 

समुख्याने युक्त व चौतीस अतिशयांनी युक्त हीं अइंन्त भगवानांची लक्षणें आंहित, 

नष्टाष्टकमबन्धा अष्टमहायुणसमन्विता: परमा: । 
छोकाग्रास्थिता नित्या: सिद्धास्ते इंदशा भवन्ति ॥ ७२ ॥ 
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सारांश;--आठ कमांचा ज्यांनी नाश केला आदे, आठ मदहागुणासइ 

जे आदत, लोकांच्या अग्रस्थानी जे आद्वित व नित्य अद्दित त्यांना सिद्ध क्षणाबें, 
पंचाचारसमग्नाः पंचेन्द्रियदंतिदपनिदेलना: । 
घीरा गुणगंभीरा भाचायां इंदशा भवन्ति ॥७३॥ 

सारांशः--पांच प्रकारचन्या आचारानें युक्त, पंचेंद्रियांचे विजेते, जे 

घीर अद्दित व गुणांकित आहित, त्यांना आचार्य दाणार्वे, अ्विसादे पांच महा- 

बतें, भाषासमिति आदे पांच समिति व मनोगुति, वाकूगुति व कायगुत्ति अशा 

तीन गुप्ति अछे दे तेरा आचार भद्देत; व यांनी युक्त ते आचाय होत, साधु- 

संघावर नियत्रण ठेवण्यास समर्थ व साधुसंधाच्या आचारावर देखरेख ठेवण्याची 

ज्यांना पात्रता आलेली असते, त्यांना आचार्य झणतात, आचार इतर साधूंना 

उपदेशामृत पाजुन त्यांना आपल्या पायरीबर आणण्याचा प्रयत्न करितात, 

रत्नत्रयसंयुक्ता: जिनकथितपदायदेशका सूरा: । 
निःकांक्षभावसह्िता उपाध्याया ईंदशा भवन्ति ॥७४॥ 

सारांश:--रनत्रयांनी युक्त, जिनदेवांनी सांगितलेला घर्मोपदेश देणारा 

ब जो मोह व आशारदित आहे, त्याढा उपाध्याय द्वाणाबें, 

व्यापारविप्रमुक्ता: चतुर्विधाराधनासदारक्ता: । 
निम्नैथा निर्मोद्दा साधव: एवादइशा भवन्ति ॥७प॥ 

सारशंश:--संसारांतीछू व्यापारापासून मुक्त, चारहि प्रकारच्या आरा- 

घनांत मम्म, जे निश्रेथ आहेत व ज्यांचा मोह नष्ट झाला अह्ि, त्यांना साधू हझृषणवें, 

अधिक माहितीसार्ठी श्री, उगरसेन एम्र, ए. एलएल बी, यांनी लिहि- 
लेला व सेक्रेड बुक्स ऑफ घि जैन्स या माल्माफंत प्रसिद्ध झलिला नियमसार 

या पुस्तकांतील पान ३६ ते ४० हो पाहावींत, 

सल्लेखनाथताल अतिचार.- 

जीवितमरणाझंसे मयमित्रस्मृतिनिदाननामानः ।। 
सछेखनातिचाराः पंच जिनेंन्द्रे! समादिशः ॥१२९॥ 
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अजी-ीजी मीजीज 

अन्वयाथे:-(जीवितमरणाशंसे) (१) जीविताची इच्छा (२) मृत्यूची 
इच्छा ( भयमित्रस्मतिनिदाननामान: ) (३) भीती (४) मित्र स्मरण 

(५) ।नेदान असे (सलछेखनातिचारा:) सछेखनावे पांच अतिचार (जिनेदरे: 
समादिष्टा:) जिनेंद्र देवांनीं सागितले आदत, 

अर्थ:--या बरताचे पांच अतिचार आदत, (१) जीवितशंसा-अधिककाल 

जगण्याची इच्छा धरणें (२) मरणशंसा-लवकर मरण्याची इच्छा घरणें (३) 

भय-दक्षुघा, तृषादिकांची भीति बाग (४) मित्रस्मुति-मी मरतो आदे, परंतु 
माञ्ना अमृक स्नेद्दी वा आप्त यांदो भेठ होत नाहीं, क्षणन इब्इछणे व (५). 

निदान-पुदील भवांत सुख मित्ठो अशी इच्छा घरणें, असे दे या ब्रताचे पांच 

अतिचार अहित, आपण दूँ व्रत घेतकें असल्यानें पुदील जन्मांत आपणांस 

सुख मित्ठो, अशी आश्याहि घरणें इष्ट माही, कारण त्यामुर्ठे धमं व कर्तव्यकर्म 
झणुन हें बरत घेतलें असें न होतां भावी सुखाच्या स्वार्थ बुद्धीनें दें जत घेतलें 

असें दोई, मरण केच्हां येइल तेन्हां यत्रो, अशी तटस्थ ब्वात्ति ठेवाबी, मरण 

लव॒कर येबो अथवा तें लांबगीवर पडो, अशो आशा घरणेंदि अनिष्ट आंइ, 

निरिच्छ वुत्तीनें धर्म क्षणनच हेँ त्रत घेऊन त्यांचें पालन करावें, या जतांत! 

मनसंयमाची पराका्ची कसोटी छागणार आहिे, 

सलेखना बताचें फल. 

निःश्रेयसममभ्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्बुनिधिम्। 
निष्पिबति पीतधमों सर्वेदुःखैरनालीढ! ॥ १३० ॥ 
अन्वयार्थ:--(पीतधर्मा) ज्यानी घर्माचे प्राशन केले आंदे असा सले- 

खना धारण करणारा जीव (सर्बः दुःख: अनालीढ: सन) सववे दुःखांनीं रहित 

होऊन (अम्युदयं) इंद्रादिकांच्या वैमवाला तसेव (निस्तीरं) अपार ( दुस््तरं » 
दुस्तर (सुखाम्बुनिधी) खुखसमुद्रस्वरूप (निःश्रेयत॑) मोक्षाल्ा (निष्पिबति) अनु- 

भवतो अर्थात करून घेतो., 
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अर्थ:--सललेखना धारण करून मरण साधणान्या जतीपैकी कांदीना 

स्वरगसुखाची व कांदीना मोक्षसुखाची प्राप्ति द्ोते. उत्तम क्षमादि दशधर्माचे 
श्रवण करून देहित्याग करणास्या जीवापैकीं कांद्वीना इंद्र व अइमिंद्रादि पदाची 

प्राप्ति होते; व त्या पदाच सुख अनेक काछ त्यांना भोगावयात मिलते, 

समाधिमरण साधणा-या कित्येक जीवांना अखंड सुख असलेल्यांना मोक्षाची 
प्राप्ति होते, बत एकच परंतु त्याचीं फछें मात्र भिन्न भिन्न कां ! या प्रश्नार्चे 
समधानकारक उत्तर देणे अवधड असलें तरी तें अशक्य नाई, अत घेतल्या- 

'पासून मरणाचा काछ यामघील अंतर व निरतिचार ब्रत पालन इत्यादिकामुद्े 

“फत्छात मिन्नता येईल. 

मुध्यू-महोत्सवार्चे वर्णन या अध्यायांत दिलें आंइ, मृत्यूची मीति सवीना 

'बाटवे; परंतु मृत्यु याब्ठतां येत नाही, इरप्रयत्नानें अनेक आपत्ति टाब्ठतां यतात 

परंतु मृत्यूला केव्दां तती शरण जावेंच लछागतें, अंस असतांद्ि या अध्यायाला 

'छत्यू-मद्दोत्लच अंत कां संबोधि्॑ आंद, याचा थोडासा खुलासा करें 

जरूर आह, या खुलाशावरून मुत्यूछा मितो कोण! व मुत्यूलछा न मित्तां 
-मुत्यूबर विजय काण भिव्ववितो, याचा बोध द्वोईल, 

सुदत्त प्राप्ते यस्मात् । दृश्यते पूवेसत्तमेः ॥ 
भूज्यते स्वभंवं सोख्य । मृत्युभीति: कुतः सताम् ॥१॥ 

सारांशः--इदजन्मी कलल्या सुकृता्ी फढ्ठ परलछोकों भोगण्यास मृत्यू- 

-मुछें साधि मिलते, यासार्ठी सन्मार्गप्रवत्तक सृत्यूका कां मिईल ? भिणार नाहीं. 

युद्धांत शौर्यांची कमाल केली क्षणुन 'अ! चा सनन््मान करण्यार्ज निशित झार्ले 
आंदे, बादशहा “अ! जया छातीवर या सन्मानाचा बिला स्व॒दस्ते लावणार आहि. 

अशा वेकी 'अ' हा या सन््मान स्थर्वाकढ़े मोख्या आन॑दानें जातो, बिल्ला 

मित्टाल्याबदल तो स्वरतःस कृत्तकृत्थ समजतो, तद॒तच सन्मागोने वागणान्यांच्या 
गुणाची चीज जेथें होणार त्या स्थर्की जाण्यास कां भ्यार्वे! बाच्या उलट 

“मितो कोण | 
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संसारासक्तचितानां । मत्युमीले भवेश्षणाम् ॥ 
सारांशः--संसारावरीकू आसक्ति ज्यांची सुट्लेली नाहों, त्यांना 

मृत्यूचें भय सतत राइणारच, 

या मृत्यु-मद्दोत्सवार्चे मदत्व- 
यत्फल प्रास्ते सक्षित्रितायासविडे बनात् । 
तत्फलं सुखसाध्य स्यान्मृत्युकाले समाधितः ॥ 

सारांशः--अतवेकल्यामुछें जपतपामुक्ें व इतर अशाच कृत्यामुझें जे 

फढछ मिछतें तेंच फठ़ मरणसमथीच्या मनाच्या समतेमुक्ें मिलते, याच्या उलट- 

तप्तस्य तपसश्रापि पालितस्य ब्रतस्य च | 

पठितस्य श्रतस््यापि फर्ल मत्युः समाधिना ॥ 
सारांश:--मुनित्रत घेतलें, उपासतपास केलें, घर्माव्ययन करून घमंश 

झालों परंतु समाधिमरण साधतां आलें नाई। तर आजन्म केले साथास सर्व 
व्यथ होत, 

विद्यार्थी व्षभर झटटून अभ्यास करितो, परिक्षेंत तो उत्तीर्ण शेतो, 
पदवीदान समारंभास हजर राइण्यामाठीं जाता, कुल्गरु त्याचें स्वागत करून 

त्यास शिफारसपत्र देता, तद्बतव इदलोकीची मुदत संपल्यावर आजन्म आच- 
रिलेल्या सन््मा[र्गाचें व कलेल्या सत्कृत्यांचें फठ मिठ्णार आहे, अशी दृढ 

श्रद्धा ठेवुन मुत्यूचें स्वागत कराते, मरणानंतर कुलगुरु आपलें स्वागत करणार 

आदत, स्वागताचा मद्दोत्सव होगार आदे व मृत्यू आपणांस ही संघी देणार 
आहि. अशा मृत्यूस मिण्पाचें संग कारण तें छुठें राहील १ 

तीथयात्रेछा निधरतांना आपलें मन आनंदित व उल्द्ासित असतें, तीर्थीत 

सर्वेच पवित्र असते, अश्ञा पवित्र स्थव्ठीं काँगीं काठ आपकें तरी वास्तव्य घडायें 

दाणून आपण उत्सुक असतो, तीथयात्रछा जाण्याची मनांत कल्पना आब्या- 

पासून आपला देह आपल्या गांबीं असतादि आपके मन ल्या पवित्र ठिकारणीं 

पोंचलेर्ड असतें, पवित्र ठिक्रार्णी राइप्यासाठों सन केव्हााच पुरें भरारी मारून 

गेलेलें असते, पवत्र ठिकाणीं व पवित्र आत्म्याच्या सन्निष जन्मजरामृल्यूच्या 
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तावडीतून कायमर्चे सुद्दन चिरंतन सुखांत राइण्यासार्ठी आपण अत्यंत उत्तावीद्ध 

'होणें जरूर आई. याचाच अर्थ मृत्यूचें आपण इंसतमुखानें स्वागत केले पाहिज . 
ड्ाच मृत्यु-महत्सव व हेंच करण्यास मानें सांगितलें आह, 

शभ्रावकायारायबा सार- 

स्थूल्मानानें पाइतां या छोकाअखरच आवकाचार संपछा असें क्षण- 

श्यास हरकत नाहीं. जीवाची इह लोकांतील शेवट्ची क्रिया क्षणजे मरण; 

यामुछें क्रावकाचाराचा सार येथें देणें अप्रस्तुत होणार नाहीं, पं. आशाघर 

यांच्या निटवेक्ृत सागारधर्मास्ताच्या पहिल्या अध्यायांतीर छोक सेख्या १२ 

खाली हा सारांश दिल्य अहि, 

४ शंकादि दोपरद्तित सम्यत्क्त, निरातिचार अर्शी पांच अपुव्रेत, तीन 

गुणबते, चार शिक्षात्रतें हीं पाछणें आगे शवर्टी द्वणज मरणकार्ली विधीपूर्वंक 

सललखना क्षणजे समाधिमरण साधणें, अर्थात पुत्र, मित्र, कलन्न, धन व विषय- 
सुख इत्यादि पदार्थाविषर्यी ममत्व न करणें, हवा पूर्ण सागारधर्म होय, मरणकालीं 
विधीपूर्नक ज्यानें सछैखना घेतली त्यानें भावकधर्मरूपी प्रासादावर कब्ठसच 

चढविला अें क्षणावयाचे ?? 

विधीपूक सलेखनावब्रत घ्ऊन समाधिमरण साधणारा श्रावकः धमोवर 

कव्ठस कमा चढवितो! मुक्ति, मोक्ष व परमात्मपद ईं घमाचें ध्येय आह, विधो- 

पूर्वक सल्लेखनाब्रत घेऊन मरण साधणास्यांना मुक्ति मिछंते; अ्से या पूर्वीच्या 

ख्छोकांत सांगितलें आह, मुक्ति ई अतिम ध्येय व तेंच साध्य झालें क्षणजे मग 
इतर फ्ांची आशा ती कशासाठी ? 

संसारांव-परच्या सांवर्लीत-राहूनह्ि सुक्ति मिव्ठविष्याचें सछेखना हैं 

एक अमूल्य साधन आंध्र, यावरून मुक्तिसाठी सर्वंसंग परित्यागाची जरूरी 

'ठेवलेली नाहीं, यामुेंच जैनधर्म हा प्रवत्तीमार्गी आंडे,निदान प्रवृत्ति व निवृत्ति 
मार्गीचा योग्य मिलाफ करणारा हा धर्म आह; हैं स्पष्ट हागार आह, गहस्थधमोर्ने 
-वायून अथवा निर्मथ होऊन मुक्ति मिल्वितां येते, हें जनधमोनें शिकविलें आई, 
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मोक्षार्ज स्थरूप- 
जन्मजरामयमरणेः झोकेदृखेभयेश्र परिमुक्तम् | 
निवांणं शुद्धसुख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥ १३१॥ 
अन्वयार्थ:--( जन्मजरामयमरण: ) जन्म, वृद्धावस्था, रोगमृत्यू 

६ शोकेः दुखैमये: च ) शोक, दुःख, भीति इत्यादिकांनों ( परिमुक्त ) रहित 

( नित्यं ) नित्य ( झुद्धसुख ) शुद्ध, सुखस्वरुप ( निर्वाणं ) अखा जो मोक्ष 
(निःअयसं) तोच निश्रेयत (इष्यते) झणविला जातो, 

अथ:ः--समाधमरण साधणात्या कांईी जीवांनां मोक्षप्राप्ति होते, 

असें मागील छोकात सांगितलें आह, अर्थात मोक्षा्चे स्वरूप काय आह, हें 

सांगणें क्रमप्रात्त द्वोत व आचायोर्नी या छो कांत मोक्षा्चे स्वरूप दिलें आहे तें अंत:- 

जेथें जन्म नाहीं, जेथे बाव्ठ, यौवन व वृद्धापकाठ अशी अवस्था नाई. 

सेथें रोग शोण्याची भीति नाहीं. पेथें मरणाची भीति नाझ, तेथें दुःख व भय 
यांची बाघा होत नस॑ते, तेथीछ सुख, खेरं सुख असून तें बिरंजीब व चिरैकाल 
टिकणारें अतते, तेथें कोणतीदि क्रिया कराबी छागत नाईीं अशा स्थानाछा 
मोक्ष अंसे द्वाटलें आहि. 

बैदिकधमे-मोक्ष-मागे- 
यापुद़ें वेदिकधर्मात मोक्षार्चे स्वरूप ब माक्ष मिलविण्याचे मार्ग या- 

संबंधी केलल्या विवेचनावी वाचकांना ओछख करून देण्याचा प्रयत्न केल्य 

अहि, यम व नचिकत यांच्या संवादांत ६ विवेचन असल्यानें तो यापुदें दिला आह. 

कठ उर्फ काठक या उपनिषदामर्ध्य आत्मविद्येशिवाय दुसरा विषय 

नाहीं, या ग्रंथांत नाविकेत व यम यामघील संवाद सारांश रुपानें देण्याचा द्देतु, 

हा की उपनिषदांतील आत्मविद्येचें विवरण जेनधर्म आत्मविद्रेष्या स्वरूपांशी 

के तंतातंत जमतें तें दिसावें, 

नाथेकेत हा वाजश्रव्रा नांवच्या ऋषीचा मुख्या, स्वर्गप्राि ब्यावी 
झणुन वाजश्रवानें विश्वजित् नांववा यज्ञ कहून, यश' करणान्यांना आपल्या 
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जवब्ठची घनदौरुत व गाई देऊन टाकल्या, ज्यांचें दूध काहून घेतलें आह 
अश्या गलितगात्र गाई दान देकन कोणतें पुण्य मिलणार ! माझें दान तुम्दी' 
कोणाला करणार असा मुलानें बरापास प्रश्न केला, असा तीनवेढ्ां प्रश्न कल्या- 

बर बापानें रागानें उत्तर दिलें की, मो यमाछा तुझें दान करणार आहे, मनुष्य 
जनन मरणाच्या आधीन आहि; हूं जाणुन आपलें बोलणें खेरें करण्याचा हृट्ट 

मुलानें बापाजवछ धरिला- बापानें नविक्रेतला यमाकंडे जाण्यास परवानगी 

दिल्ली, यमाकडे तो गेला पण यमाची तीन [दिवस भेट झाली नाहीं, भट 

झाल्यावर यमानें तीन वर मागण्यास त्यास सांगितलें, 

आपला बाप शांतसंकल्प व बीतकाय (बीतराग) व्द्यावा, हा पहिला 

वर मागितल्ा व यमानें तो दिला, जे जन्म, जरा व मृत्यू यांची भीति नाहीं 

अगर दुसय्या कशाचीहि भीति नाहीं, छ्ुधा तृपादिकांची इच्छा नाहीं व जेथें 

सदासवंकाब्ठ आनंद असता, अशा स्थल्ंची-स्त्रगाची दुसरी मागणी घातली 

व यमानें ह्वाह्वि बर दिला, 

मृत्यूछा मरण आणणारी आत्मविद्या मा दया. असा तिसरा वर 

या मुलनें मागितछा, या वरमागणीपासन परावृत्त करण्यासा्ी यमानें तू शतायु 

होशील, तुला इंद्रादिकांचें सौख्य मिव्ठेल बगैरे बगैरे छाड॒व दाखबिली; परंतु 

नचिकेत आपला आग्रह सोडीना, मल्य अक्षय सुख देणास्या आत्मविद्यचाच 
चर पाहिज असा आग्रह त्या मुलानें धरला, 

नचिकेताचा दा निधोर व सुखापासून विरक्त मावना पाहून यमानें 

आत्मविद्येचा मार्ग सांगितलछा, यम द्वाणाला कीं,-अवोमागे-ज्यांत परम कल्याण 

आंद असा मार्ग आहे, ओअयः हणजे मोक्षसुख, प्रेयो कझ्षणज विषयसुख-प्रेयो 
मार्गाचें अवल्ंबन केल्यानें चार पैसे मितठतील, विषय व शरीर सुख मिदछल 

परंतु मोक्षलक्ष्मी मिव्गार नाहदी. अयोमार्गानेंच मोक्षलक्ष्मी मिछिते, यावरून 

या मुलाच्या हृद्ांवील वेशिष्ठय दिसेल, 
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आत्मविद्या-आत्मज्ञान-मिठणें कडीण आह. आत्म्याला रूपयुणादिक 

नाहत स्पामुद्ें तो इंद्रियानें ओछखतल्य जात नाहीं, इर्षशाकापासून मुक्त अन्न 

णारा आत्मशानी होतो, आरमतत्व आनंदरूप आह, हा आत्मा कोणाला 

मारीत नाहीं व त्याछा मरण नाही; त्यास मारण्यातहि कोणी समर्थ नाहीं. 

सृक्ष्माहुनदि हा सूह्म आद्दे व मोल्याहूनहि मोठा आह. अंतर्मंख होणान्या 
विरागी पुरुषालच त्याचा प्रत्यय-अनुभव-येतो, व ज्याला अनुभव येतो तो 
हर्षशोकादि दंद्वापासून मक्त होतो. 

नायमात्मा प्रवचनेन लब्धो न मेघया न बहुना छतेन- 
बुद्धी तरतरीत असली तर अनेक शाज्रांत प्रवीण शोतां येते, अशा 

शात्ञशाल्य आत्मशान होइंलच अतें नाहीं, दुश्व रितापासूत परतला नाहीं, ईद्वि- 

याचा उपशम व चित्ताची एकाग्रता झाली नाहीं, तोंवर त्रक्षप्रात्ति होणार नाही, 
आत्मज्ञान होणार नाहीं व आत्मा परमात्मपदाल्म पॉचणार नाहीं, 

आत्मश्ञान शोण्याचा यमानें सांगितलेला हा मार्ग व जेनतत्व यांत 
फरक तो कोणता १ 

यस्मिन्सवोणि भूतानि आत्मैवामाद्विजानत: । 
तत्न को मोह: कः शोक: एकत्वमनुपर्यत: ॥ 

सर्व चराचर प्राणिमात्रांव्या ठिका्णी आपण भाहों अंसें जो समजतो 

क्षाणजे ज्याचा आपपर भाव नष्ट झाला आंइ, त्याला सुख तरी कशाचें व 

दुःख तरी कशाचें ! अशी स्थिती प्राप्त होणें यालाच आत्मशान असे क्षणतात, 
मुक्ति ती हीच. 

उपनिषदांत अहिंसा, सत्य, गुरुसेवा, तप, बक्षचर्य, परोपकार व 
अपरियग्रह यांची मह॒ति जागाजागीं वर्णिली आह. उदाइरणा्थ सत्यंवद । 
घर्मेंचर । स्वाध्यायान्माममद: | आचायंदेबो मव। अतिथिदेवों भव, उपनि- 
घदू गीता व अलिकडिर संतवाद्यय यांत जन््ममरणादिकांच्या आपत्तीतून 

मुक्त व्हावें असाच उपंदश सांगितला आंहे, जैनघर्मानं तर हँच साध्य अहि. 
मोक्ष अगर थुक्ति हँंच अंतिम ध्येय आह. 
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ईं साध्य सिद्ध करून षेण्यासाटी अगर अंतिम ध्येय जी ग्रुक्ते ती 

मिव्ठविण्यासा्ी जे मार्ग जैनथर्म व वेदिकषर्मोनी सांगितले आदत, त्यांत 
तत्वत:ः विरोध नाई, आचारघमीत फरक येतो व आचारधमालाच घम्म 
समजले गेल्यानें हे दोन घर्म मित्र दिसतात, 

मोक्षाची चिता-आशा-तरी घरावी काय ! 
याबदल परमात्मप्रकाश या अंथांतोल ' महाधिकार ” छाया नंबर 

३१९ पुढीलप्रमार्ण:--- 

मोक्ष चिंतय मा योगिन् मोक्षो न चिंतितों भवत्ति । 
येन निबद्धों जीवः मोक्ष करिष्यति तदेव ॥ ३१९ ॥ 

सारांश*--हे योगिन तूं मोक्षाची चिता करूं नक्ोस,त्याचा मोह धरूं 

नकीस, मोक्ष चिंता केल्यानें मिल्त नाहीं, इच्छेचा त्याग केल्यामुक्ें तो मिव्ठतों, 
मोक्षाचीह्टिं इच्छा न घरण्याबहलचा हा इशारा क्षणजे निष्कामकर्म 

करीत राहण्यायाच इशारा आई. कतेव्य दणुन सदाचारानें वागा ब तसें वाग- 

तांना फलाची आशा घरूं नका, असेंच या छा्येत स्पष्ट बजाविलें आहे. 
येथें शेका अशी येईल कीं, जिनमंदिर बांधल्यानें बांधगास्यावर रत्न- 

वृष्टि होते, अतिचाररहित पांच अणुव॒तांच्या पालनामुद्ठें स्वर्ग वा मोक्षसुख 

मिब्ठतें, आद्वारदानानें अमृक पुण्यप्राप्ति होते व समाधिमरणासुद्ठें स्वर्ग अगर 

मुक्ति मित्ठत, इत्यादि सदाचाराचीं फ& मित्ठतीरू असे कां सांगितलें आहे १ 

फ्ठ सांग अगर सुखाचों आशा लावणे है निराछें, तर्से होणार नसतें तर 

सदाचाराकडे मनाची प्रवृत्ति करण्याचा प्रथत्नच झालछा नख्ता, तें सुख अगर 

तसकलें सुख मिछते क्षणून सदाचारप्रचृत्त झालों तर इच्छा मारडी नाई, मोह 

सुठल्य ना, चांगल्या सुखाबइरूहि निरिच्छ राइतां आलें नाही, अनुराग उत्पन्न 

होतो, इच्छा, मोह व अनुराग हीं स्वंत्रच वर्ज्य मानिर्ली आंहत, परिग्रह्मचे 

हे चोदा अंतरंग दोष आंदइत, अंतरंग व बहिरंग दोष टाब्वल्याशिवाय मुक्ति 
मिल्ठणार नाई, कम निष्कामच केलें पाहिजे, 
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- मुक्तजीवा्ल वर्णन, 

विद्यादशेनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्हादवप्तिश॒द्धियुजः । 
निरतिशया निश्रधयो निःश्रयसमावर्सन्ति सुखम ॥१३२॥ 

अन्वयाथे;--मुक्त जीव : विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्द्दतृप्ति-शुद्धि- 
युज:) केबल्शान, केवलदशन, अनंतवाक्ती, परम-स्व॒स्थता, अनन्त-सुख परम 

-संतोष व उत्कृष्ट शुद्धि यांनीं युक्त असलेलें (निरतिशयाः) अतिशयानें रहित 

अर्थात शानादि गुणांच्या हीनाधिक अवस्थेनें रहित (निरवधयः) कालमयदिनें 

रहित अनन्त कालपर्यत राहणारे असे होऊन (निभ्रयस सुख) मोक्षसुखामध्यें 

(आवसन्ति) वास करितात, 

अथैः--वरीर ऋकांत मेक्षस्थान कर्से असतें याचें वर्णन दिलें आहे. 

त्या ठिकाणी राश्णारा-मुक्तजीव-कशा स्वरूपाचा अस्तो, हें सांगणे ऋमप्रापत 
देतिं ब या ोकांत मुक्तजीव कसा असतो याचें वर्णन केले भांइ, 

अनंतशानादि गुण धारण करणारे सिद्ध जीव अनंतकाल व चिसंतन 
सुखाने मोक्षांत राइताव, मुक्तजीव, केवरुशानी-अनंतशानी, केवलदर्शनी- 
अनंतदर्शनी, अनंतशक्ति-अनंतवीर्यी, परमडदासीन, अनंतसुखी, इच्छारहित, 

विषयासंबंधी आनिच्छ, अशा गुणांनी युक्त बचिरकाल सुखानें राहणारे असतात. 
खारांश:--गुहस्थी घर्माचें व मुनीधमाचें पालन करीत असतां मोक्ष 

ग्राप्तिसार्ठी जे जे गुण-पुण्य-मित्ठवार्वे व जी जा पातकें-दोष-टाब्यवेत, अंसे 

यापूर्वी सांगितलें आंडे, त्या त्या सब गुणानीं युक्त व त्या त्या दोषांनी रहित 
असलेलें व चिरकारू टिकणारे जीव-मुक्तजीव-सिद्धभगवान-तेथें असतात, 
पृथ्वीवर व स्वर्गीतृष्टि जें सूख नाही तसे सुख तेथें मिलें, 

सिद्ध जीवांच्या गुणामध्य बिकारांचा अभाव, 

काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या 
उत्पातोषि यदि स्पाल्िलोकसम्भ्रान्तिकरणपढ़) ॥१३३॥ 



२६० रत्नकरण्डक्रावकाचार 

अन्वयाथेः--(यदि) जरी ( त्रिलोकसंञ्रांतिकरणपडु: ) तिन््हदी छोकांस 

हालबून सोडण्यास समर्थ असा (उत्पातः अपि) उत्पात देखील (स्यात्) झाला 

ठरी (च) तसेंच ( कल्पशते काले गते अपि ) शेंकड़ों कल्पकाल गेले तरी 

(शिवानां) मुक्त जीवामर्ध्य (विक्रिया) विक्राति (न रध्ष्या) दिसूत येत नाएहीं. 
ह्थ:--तिन्ददी लोकांत खत्वबत् उत्पन्न करण्यासारखा उत्तात-उल्का- 

पात-जरी झाद्य व शैकडो कल्पकाल जरी लोटले तरी सिद्ध जीवांच्या गुणांत 

व स्वभावांत कोणताददी फरक-परिवर्तन-होत नाहीं, सिद्ध जोब अनंतकालपर्यत 
अनंतसुखांत राहतात; ते संसारी जीव द्वाणुन त्यांना जन्म ध्यावा लागत नाहीं. 
स्वर्गलोकांतील इंद्र, अह्मिद्रादे देवांनाही संसारी जा क्षणन फिल्ून जन्म 
घ्यावा लागता, मोक्षांतील जीवांना-सिद्ध जीवांना-ही यातना नसत. 

गीतेच्या आठराव्या अध्यायांत त्याग, त्यागी, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धी, 
घृति व सुख याबद्दल विवेचन करून गुणांत राहून गुणातीत," निगुंणपद पाव- 

ण्याचा उपाय सांगितछा आह. निर्मुण अगर गुणातीत झणजे सत्व, रज व 

तम या तीन गुणांच्या पठीकडचे, मी गुणाहून बेगठा आदहे, अशी जेव्ह[ 

जाणीष द्वोते, तेव्हां तो निगुणपदाल्ा पोह्चतो, ग़ुणातीत अगर निगुण पदाची 

प्राति क्षणजे कर्मांचा क्षय, निजरा इत्यादि, सत्व-शुम कर्म नाही, तम क्षणजे 
अशुभ कमंदहि नाहीं, अशी स्थिती प्राप्त होणें क्षणजेच मुक्ति, 

फछोक संख्या १३१।१३२ मध्यें अनुकमें मोक्षा्चे-मुक्तजीवांचें- वर्णन 

दिलें असून शछोकसंख्या १३३ मध्य म॒क्तजीव विकार व गुणराइत असतात 
असें सांगितलें भादे, 

भगवद्गीता अध्याय १४ छोक २६ मध्यें सगुणान्सन्त्रतीत्यैतान्यक्ष- 

भूयाय कहपयते।! झणज गुणाच्या पलिकडे जाऊन ब्रह्ममवाला पावेतो, मुक्तावस्थेंत 

आत्मा निर्गुणी असतो व विकार राहत असतो, इकडची सुष्टी तिकड़े झाली 
व उल्कापात झाला तरीहमुक्त जीवाला त्याची बाघा ह्ोत नाहीं, कारण तो 
विकार राहित असतो, 



अध्याय ६ या. श्द१् 

गीता-अध्याय १८ खछोक संख्या ५४. 
ब्रद्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम् ॥ १८-७४ ॥ 

भावार्थ:--ब्रझ्पदाल पोहोंचलेल्या आत्म्याला सुख, दुःख, इच्छा 
चासना इत्यादि राहत नाहदीत, त्याच्या ठिका्णी अखिल प्राणिमात्राबहुल समता 

व समभाव उत्तन्न झालेला अखतो, 
बुद्धि शुद्ध झाली, विप्रयापायून मन परावृत्त झांलि, एकांतसेवन, युक्ता- 

द्वार विहार, वैराग्ययुक्त षड्रिपूंचा त्याग, 'मी-मम'ची बाधा नाई व यामृक्रें 
शांतीला पावलेल्था जीवाला ब्रह्मगूयाय-ब्रक्षपदांची प्राप्ति द्वोते, 

दोन्ही धर्माचें ध्येय एकच, मार्ग व उपायही सारखंच; परंतु त्या 
मार्गोच्या व उपायांच्या नांबांत भिन्नता असली तर अथोनें एकच, अशी परि- 

स्थिती तुलनात्मक दृष्ठीनिं विचार करितां आढढून येते, दिल्लीला जावयायचें हूँ 
प्रवासाने ध्येय आह, कोल्हापुराहून दिललीला जावयाचें तर रेल्मार्गनें, मोटार 
मार्मानें, पायवाटेनें व निरनिराक्रया ठिकाणी रस्ता बददून जातां येतें, निर- 

निराब्या बाटेने व निरनिराब्या ठिकार्णी मुक्काम करीत जाणान्या प्रवाशांच्या 

प्रवास वर्णनांत फरक आढछ्ठणारच; तसाच प्रकार वर्णनाच्या बाबर्तीत आह, 

फरक काय तो एवढाच, ध्येय एकच, तत्व एकच, तपशीलांत व तोहि थोब्या 

अंशाने मात्र फरक, 

ब्रह्मविद्या-परसेष्टिपद- 
वैदिक ग्रंथांत दुसन््या एके ठिकाणीं द्वटलें आदे की:-- 

यस्मिन्सवाणि भूतानिभात्मवाभूाहिजानतः । 
तत्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

भआावार्थेः--जा सब प्राणिमात्रांना आपल्या सारखेच जाणतो; त्याला 
मोह तरी कशाचा व दुःख तरी कशाबहरू ! कारण तो सम्रभावी व समता- 

भावी झाला अछतो, आपपर भावना गहिलेली नसते. 



र्ददरे रत्मकरण्ड्ावकाचार 
अऋजडीडीज सजी डज सजी ली जा डीसी जज सच जज डी पल जी जीजा डीबी क् 3 जी: 

हा थोरपणा कशानें मिछतो वा मित्ठत नाहीं! चित्ताची शादे, मनाची 
एकाग्रता, गुणातीत-निरुणयमता, आपपर भावाचा अभाव इत्यादिकामुक्ें 

परमेष्टीपद -चिरंतन सुखपद-मिठ्ठतें, याशिवायही ही चिरशांति मिव्डविष्यानरी 
आणसखी कांहीं साधनें आहत, अशी एक भ्रामक समजुत असते, त्था 

गैरसमजा्ें निराकरण करून तीं साधने खर्री साधने नाहीत व स्यायोगें 
आत्मशान होत नादीं, असे सांगितर्ले आहि. 

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्वतेन । 
यमेंवेष बृणुते तेन लूम्यस्तस्यैष आत्मा विवुणुते तत्खम् ॥ 
भावार्थ;--पुष्कठ अवण पठन केलें, होम हवन व यज्ञ केले, पूजा- 

अचो केली, जपजाप्य केलें; क्षणजे परमेष्टिपद साध्य द्ोतेंच असे नाई, आत्म- 

शान होईलच असे नाहीं, आत्मज्ञान होण्याला आत्मानुग्रहव झाला पाहिज, 

आत्मशान व आत्मसाक्षात्कार क्षणजे आत्म्याक्या खप्या गुणाचें-स््रूपार्चे- 

शान, असें ज्ञान विद्याभ्यासादिकामुत्दें अगर होम हवन अथवा यज्ञयागादिका- 

मुद्ठें डोत नाहीं, वुत्ति निष्काम झाली पादजे, चित्त श॒द्ध झार्ले, आपपर भाक 
नष्ट झाला, रागादिदोषापासूत अलग राहिले व जातिकर्म कुलादिकांचा गर्व 
सोह्ून दिल्य, तर समतामात्र व समताभावाबरोबरच आत्मश्ञान होईल, आत्म- 

शान क्षणजेच परमात्मपद प्राप्ति अगर ब्रह्मपदप्राति, आत्मा ही कांदी चोज 

आदे कीं नाहीं याबदलचें विचार पुर्दे दिले आहत, हा वाद जुना असला तरी 

त्थाची थोडीशी तरी कल्पना येणें जरूर आह. 

आत्मा-परमात्मा-इत्याद् सब झूट आदे? 
आत्मा, परमात्मा इत्यादि कल्पना सबशृट आद्वित असें मानणारा पूर्वी 

एक वे होता व इल्लीच्या शास्त्रीय व वैशानिक जगांतदि त्याच मताचा पुर- 

स्कार वेशानिक दृष्टीनेंदि केला जात आई. शरीर मेलें व जल्वलें तरी आत्मा 

या नांबाची कोणति तरी चीज जिवंत राहते, ही कल्पना प्राचीन आहे. परंतु 
इलीच्या शाख्रीय युगांत तिछा थार नाहीं. तो न मानल्यानें कांदी अडत नाई. 
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आत्य्याय्या अस्तित्वाचा कोणवाहि पुराषा नाईीं, शरीर जल्हाल्यानंतर आत्मा 

जिदत राइतो, त्याला मन नसतें, दुरुन्या शरीरांत शिरण्याची त्याला शक्ति 
असते, इत्यादि कल्पना अत्यंत हास्यास्पदर आंदेत असे अधुनिक शाख्रजंचें 

मत आहि, मेंदूशियाय कोणतेदि विचार उत्पन्न होणें शक्य नाही, असा आधु- 
निक शोध जाहे, यौमुल्े आत्मा अमर आंह; व त्याल मेंदू आह; अर्वेहि 

मानावें लागछ, अशीहि तकरार आंह, झत देहांतील आत्मा जेहहां दुरुस्या शरी- 

संत प्रवेश करितो तेब्हां व्या शरीरांतील आत्म्याचें काय होतें ? इत्यादिक प्रश्न 
विचाराई आहत. हैं खरें असलें तरी आत्मा हो चीज आह, अर्से मानप्यानें 
लरी काय बिघडर्ते! सम।जस्वास्थ्यासाठी व घर्मसरक्षणासाठीं आत्म्याचें अस्तित्व 

अनेकांनी मान्य केले आहे; ब तो नाहीं व त्याला परमात्म पदाला-मोक्षाला- 

ब्रक्षपदाला जावयायें नाहीं, अंसे मानल्यास सन्मागांवरील श्रद्धा उडेल व पाप- 
क्माच साम्राज्य माजुन रहीछ, पाप-पुण्याच्या भीतिनें जी सुयंत्र सम्राज- 
व्यवस्था चालडी आह; ती मोडून पढछ, समाजव्यवस्था सुयंत्र चालविण्या- 
सारी कितीद्दी कायदे केले तरी ते धर्माची बरोबरी करूं शकत्तील असें 
मानणें अवधड आहि 

आत्म्याच्या अस्तित्वाबइल प्राचीन काठीं व आजच्या युगांत ज्या 
शंका घेतव्या जातात याची जाणीव वाचकांना असावी क्षणन दवा अल्पसा 
प्रयत्न व ओक्षरता उल्लेख केला आहे 

सद्सद्विविक चुद्धि-(700800006-900]-ह शाद्टप्रयोग रूढ आदत 

विवेकबुद्धी ब 500 यांचें अस्तित्व शरीराब्या कोठल्या भागांत आहदे, हें 
सांगतां येत नाईी, आत्मा द्वणज (000800०0706 अगर 80प्री असे मान- 

ण्यास तरी हरकत काय १ 

श्रावकाचाराच्या वरील तीन ोकांतहि हाँच कल्पना प्रामुख्यानें 
मांडिली आह... 

हिंदु-संस्क्ृति या नांवाने ज्या संस्कृतीछा आज ओछखर्ले जातें, ती 
संस्कृति श् वैदिक संस्कृति नन््हें, वैदिक, जैन व बौद्ध .संस्कृतीरे तें 

न्त # 

न्अममी-नीनीननीनरी ना» 



श्द््ड रत्नकरण्डआावकाचार 

या पुस्तकांत कांही थोडा कां दोईना जैन व वेदिक संस्कृर्तीतीछ 
साम्प दाख्विष्याचा प्रयत्न केला आहदे, परस्परावर परिणाम दोत होत गेलूल्या 
रंस्कृतीला आज हिंदु संस्कृति असे नांव मिव्ठारे आह 

या संल्कृतीत्य हिंद्सस्कृति ईं नांव अधिक साथ होइल, जेनघर्माच्या 
अहिंधा तत्वाचा व बोद्धघमोतीर संन्यास्मार्गावा वैदिक संस्कृतीवर खास 
परिणाम झाल्य अहि. समुद्रादिकांना मिव्णास्या नयांना कोणत्या तरी एका 

नांबानें ओलखिलें जातें; परंतु समुद्राछ्य भेटीपर्यत त्या नदीच्या पाण्यांत अनेक 

नदीनदांच्या पाण्याचा संयोग झालेखा असतो, तद्बतच दिंदसंल्कृतीचें झाल्े 
आहे, हिंदु संस्कृतीएवर्जी ह्विंद्ससक्ृति असे नांच सुचविण्यांत हहैंदु या 

इद्दांकडे पाहण्याचा माश्ना दृष्टीकोन निराव्य आह, अशी वृथा गैरसमजुत 
करून घेऊं नंय, हिंदुसस्कृतीवर त्या शब्दप्रयोगामुछ जो गेरसमज होतो, तो 

दूर करण्याच्या हेतूनें दवा प्रयत्न केला आहे, या संस्कृतीछा भारतीय संस्कृति 

हैं नांव देणें अधिक इष्ट होईल, पौर्षात्य संस्कृति या शब्दप्रयोगांत अति- 

व्यात्तीचा दोष येतो. तद्बतच रिदुसंस्क्ृति या शब्दांत अन्यास्तीचा दोष राहतो, 

यासाठीं या संस्कृतीला पौर्वात्य अगर हिंदु संस्कृति या नांवानें न संबोधितां 
भारतीय संस्कृति या नांवानें संबराधिणें सबंधा इष्ट होइल, 

मुक्त-जीव कल असतात ? व काय करितात- 

निःश्रेयलमधिपन्नाखैलोक्यशिखामणिश्रियं दघते । 
निष्किट्टिकालिकाच्छविचार्मीकरभासुरात्मानः ॥ १३४ ॥ 

अंन्ययाथे:--(निष्किट्टिकालिकाच्छविचामीकर मासुरात्मान:) ज्यांचा 
आत्मा किद्दिमा आणि काडिका यांनीं रहित अशा सुबर्णाप्रमाणें प्रकाशमान आंद 
असे (निःभेयल अधिपन्ना:) मोक्षाल्व प्राप्त शालेले जीव (त्रैलोक्यशिखामणि- 
भ्रियं) तिन्दी छोकांच्या शिरोमणीभृत शोभेल्य (दर्घत) घारण करतात, 

बधे;--सोन्यावरील मत, घाण व क्वब्ठेपणा नाहीता हारा झणने 
सोनें जसें तेज:पुंज व देदिप्यमान दिसतें, त्याप्रमाणें कर्मरूपी मब्मनें रहिव 
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असलेले सिद्ध भगवान-मुक्तजीब-मोक्षांतील जीव-अत्यंत तेज:पुंज ब देदिप्यमान 
असतात, डोक्यावरीछ भुकुटांतील देदिप्यमान मण्याप्रमाणें शोमतात, तीन्दी 
ज्वेकांना शोभा देतात, 

सलेखना श्रतामुव्ठ इंद्रादिक पदाची प्राप्ति: 

पूजाथज्ैश्वयेंबेलपरिननकामभोगभूयिष्ठेः । 
अतिशयितश्ववनमद्श्वुतमम्युदर्य फलति सद्धमः ॥१३५॥ 
अन्चयार्थ:--(तद्धम:) सल्छेखनेच्या अनुष्ानानें उपारजित केललें विशेष 

पुण्य (पूजार्थजिश्वयैं)) पूजा, धन, आशा आणि ऐश्श्वर्य तसेंच (बलपरिजन- 
कामभोगभूयिष्ठी;) सामर्थ्य, नोकरचाकर, काम॑, भोग यांच्या विपुल्तेनें (अति- 

शयितमुबनं) बैलोक्यामध्यें उत्कृष्ट मानलेल्या (अद्भुत) आश्चर्यकारक अशा 
(अम्युदयं) वैमवाला (फलति) प्राप्त करून देते, 

अथे:--सल्ेखनाप्रत स्वीकारून समाधिमरण साधल्यासुकें जो विशेष 

पुण्यलाभ होतो, त्या पुण्यलछाभाच्या प्रभाबामुछें भावी जन्मांत पूज्यता, घन, 
ऐश्वयं, नोकरचाकर, काम, भोग, हीं इदछोकी विपुल प्रमाणांत व स्वगेलोकी 

अनन्य साधारण व आश्चयंकारक इंद्रपदाची प्राप्ती होते, 

कछछोक नंबर १३० मध्य सलेखनाब्रत स्वीकारण्यायें फछ सांगतांना 

सल्लेखनाब्तघारी जीवापैकी कांदीना स्वर्गसुखाची व कांहीना मोक्षसुखाची प्राप्ती 

होते, असे सांगितर्ले आह, कछो, नं, १३१।१३२।१३३ व १३१४ या चार 

छोकांत भोक्षा्चे स्वरूप, तेथें मिव्ठणास्या सुखाचें वर्णन इत्यादि माह्विती देण्पांत 

आली, अर्थातत्र सल्लेखनात्रत स्विकारल्यामुद्धें ज्यांना स्वर्मवास मित्ठतो , त्यांना 

कोणत्या प्रकारच्या सुखाचा लाम होतो हे खांगणें जरूर होते व तें या फोकांत 
खांग्रितलं आह, 

सल्लेखना झणजे म्ात्मद्वत्या नब्दे- ३.5 
सल्लेखनाप्रताचें खरें स्वरूप समजून न बेतल्यामुद्ठे ६ जत स्वीकारून 

देहत्याग करणान्यांची आत्महत्या करणान्यामध्यें गणना कांदी विधर्मी करितात; 



श्ध्द रत्नकरण्ड्शाचकाचार 

पण स्थांची ही विचारसरणी सर्दवस्वी चुकीची, सदोष व निराधार आह, आत्म- 
हत्या व समाधिमरण यांत तात्विक ब व्यवहारिक दष्टया अत्यंत महत्वाचें व 

मूलतः फरक आदत, वेदिक धर्मानुयायांव जल्समाधि घेणारे कांही आदित्च, 

शिवाय सछेखनाबतास आत्महत्या झणतां येइल, असे कांहीच नाई. अन्न 

बेण्यावें हृदृहदू व ऋमाकमाने कमी करीत जावबयायें व ल्यानंतर दूध-ताकादि 

पेय परदाभोवरय जगावयायें व त्यानंतर गरम पाण्यावर निर्वाह करावयाचा 
असा जीवित संरक्षणाचा क्रम ठेविला आहें, त्रासात्म कंटाकून छव॒कर मर- 

ण्याची इच्छ न परण्याचीहि आशा आह, शिवाय या व्रतस्वीकारानंतर 

अन्त/करणशुद्धीचे जे उपाय आदत ते त्याचा विचार करितां निर्मलत्व ब्दाकें 

लाबतें, अन्तःकावाची ही भावना आहे. 
आत्महइत्येंत केवछ आपके बलिदान करावयाचा हेतु तोत्र अख्तो.. 

नको हा संसार व नको ही सांसारिक पीडा ! अश्ञी स्वार्थी, दुष्ट व कषाययुक्त 
भावना असते, जलसमार्धीत केवछ शरीरावरील ममत्व सुटलेलें असतें, परंतु 
पुढीछ भवांतील सुखाच्या कल्पनेनें त्यास पछाडलेलें अखंत, सल्लेखनावरत- 
घान्यांनी भावी सुखानीदि आशा घरण्याची नसतें, 

सर्वानाच महात्रती द्ोतां येणार नाई, परंतु सछेखनावत घेतस्यांनें 

झत्युपृत्ी कांही काल तो भह्ज्ताचा धारकच द्वोतो; अर्से समजलें जातें, 
व्यवइ्शारिक अगर घार्मिक अदा कोणत्याही दु्टीनें या जताचा विचार, 

केला तरी हूँ ब्रत स्वीकारून देहत्याग करणास्याची आत्महत्या करणाय्यामर्ध्य 

मुर्लीच गणना करितां थेणार नाहीं, आपलें मरण आपल्या डोब्यांनीं पद्मत व 

मरणाची भीतिं न ब्राव्गगतां धर्मध्यानांत मप्र राहणास्याच्या भावनेचा व 

इतूचा विचार करितां झत्यूमुछें तो मरत नाक, उलट मृत्युछाच तो मारतों, 

इतरावर जय मिल्ठविणे अनेकांना शक््य असतें, परंतु मृत्यूबर जय मिव्ठवि- 
पयायें महृदुभाग्य या प्रतधाय्यांनांच मिलते, यामुकें सछेखनां झणजे आत्म- 
हत्या नवदे अस दिसूत येइल, 



> अध्याय ७ या, २६७ 

जिवंतपर्णी जो मरावयास झिकतो, तो चिरंजीब कां होणार नाई £ 

प्रथिंद संत तुकाराम यांचि अ-भंग प्रसिद्धच आददेत, त्यांत एके ठिकाणी अर्से 
झटलें आई्दे की-आपुले मरण पाहिलें म्या डोत्आ | तो सुखसोहछा अनुपम 

सल्छेखनाव्रतधारी आपस्था डोल्यांनीं आपलें मरण पाइत असतो, दुसन्याला 
मरतांना पाहत असततां दुःख होतें, परंतु सक्छेलना मरण हाणजे सुखसोहब्था 

आहे; कारण यामुर् मृत्यूबर विजय मिल्वितो, मत्यूबर विजय हाणजेच 
चिरंजीव होणें, (हटा. सं. १९२ मघीरू विवेचन पहाव ) 

दुसरे असे कीं मृत्यु द्वा मनुष्याला ठेवलेलाच आह; दें निश्चित जाणुन 

सुप्रसिद आंग्लकवि शेक्सपीअरने ज्यु/ियस सीझरच्या तोंडीं पुदील उद्धार 

घातले आहत, तो द्वाणतो, / (09४68 06 797ए धं॥68 9९07० 
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607726.-- मित्रे लोक झृत्युच्या भीतीनें जिवंतपर्णीच अनेकवार मरतात, 
निर्भय मात्र एकदांच मरतो, मरण हें ठेवलेलेंच आह, करितां तें येइंल तेब्हां 

येवो, अरस न मानतां रुत्यूत्ी भीति सदैव बाव्ठगणें दे आश्रय आहे., 

अध्याय सातवा. 
*््बबदद+->क कैब पिया 

शरावकांच्या अकरा प्रतिमा: 

भ्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येघु खलु । 
स्वगुणाः पूर्वगुणैःसद् सन्तिष्ठन्ते ऋमबिषठद्धा)॥ १३६ ॥ 
अन्धयाथे:---(देवैः) सर्बद्शी मगवन््तांनीं (आवकपदानि) भ्रावकाच्या 

प्रतिमा, (एकादश) अकरा (देशितानि) तांगितलया अद्वित, (येषु खछ) ज्यामध्ये 



श्ध््ट रत्नकरण्डभावकायार 
की आज आम आ जज की आओ 

ख़रोखर (पूर्वगुण:सह क्रमविवद्धा:) पूर्वीच्या प्रतिममधील गुणांनों सहित व 
कऋमात्रमानें बाढविलेलें असे होऊन (स्वगुणाः) स्वीकारलेल्या प्रतिममघीरू 
आचारधम (संतिष्ठन्ते) राइतात, 

अथेः--भगवंतांनी शआ्रावकाच्या अकरा प्रतिसा सांग्रितल्या आईत, 

पुढील प्रतिमा पालन करितांना मागीर सर्वहि प्रतिमांचें पाठलन करणें अवश्य 
आह, अर्थात भावक कोणास द्वाणावें व प्रतिमा क्षणंज काय याचा विचार 

प्रथम कतंव्य आंहे, आचार्य समंतभद्र यांनीं आपल्या या अपू अंथास 
आवकाचार अससें साथ नांव दिलें आह, अणुवब्त घारण करणान्यास श्रावक 

ह्ाणारबे, जो अणुन्नत घारण करिता-पालन करितो-तो श्रावक द्वोय, पं, आशाघर 

यानी * जो गुरुपासूत्त मिव्ठालला उपदेश श्रवण करितो तो भ्रावक होय ” अशी 
आवक या शब्दाची व्याख्या कली आंहे, या संबंधीच्या अधिक खुलाशाबइल 

जछो. से, १ खालील मजकूर पाहण्यांत यावा, प्रतिमा क्षणजे अवस्था-पायरी- 
पयाय इत्यादि 

या अकरा प्रतिमा अशा सांगेतल्या आईत कीं, पहिल््या प्रतिमेपेक्षां 
दुसरी प्रातिमा धारण करणान्यांच कषाय अधिकाधिक मंद दोत जातात, त्याच 

वेढीं आत्म्याचें परिणाम त्यामानानें अधिकाधिक शुद्ध होतात, क्षणजे कषायांचा 
क्षय व आत्म परिणाम-झ्ुभ परिणामाची-बुद्धि, असा क्रम सुरू हतो. 

अकरा प्रतिमा:--(१) दशन प्रतिमा (२) ब्रत प्रतिमा (३) सामा- 
बिक प्रतिमा (४) प्रोषध प्रतिमा (५) सचित्त त्याग प्रतिमा (६) रात्रीमोजन 
त्याग प्रतिमा (७) बक्षचर्यप्रतिमा (८) आरंभ त्याग प्रतिमा (९) परिग्रह 
त्याग प्रतिमा (१०) अनुमति त्याग प्रतिमा (११) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, 

कछोक १३७ ते १४७ अखेर या अकरादि प्रतिमाबदलूू ऋमश; 
आचार्यानी विवेचन केले आांह, 

(१) दशेन प्रतिमाधारो आवयका्े स्वरूप. 

सम्यद्रशैनशुद्धः संसारशरारभोगनिर्विष्णः । 
पंचगुरुचरणशरणो दश्शनिकस्तत्वप्थगृद्मः ॥१३७॥ 



अध्याय ७ वा. शश०, 

अन्वयार्थ;--(सम्पद्शंनशुद्ध:) शुद्ध सम्प्दही ( संसारशरीरमोग- 
निर्विण्ण:) संसार, शरीर व मोग यापासून विरक्त झालेला, (पंचगुरुचरणशरणः) 
अऔईतादि पंचपरमंष्टीज्या चरणास शरण मानणारा ( तत्वपथगह्मः ) तत्वांचा- 
ब्रतांचा जो मार्ग अशा अष्ट मूलगुणांना धारण करणारा- (दर्शानिक:) दशेन- 
पअतिसाधारी आवक होय, 

अथे:--( १) सम्यग्दशनाचे पंचवीस दोष आंदत, ते दोषरहित 

अथवा निरतिचार सम्यग्दशनाचें जो पालन करितो, (२) संसार, शरीर 
व भोग यांच्यापासून विरक्त क्षणजे संसाराबदइरू, आपल्या शरिरावर व 
भोगावर ममत्व ठेवित नाईत, असे जे पंचपरमंष्ठी; ते पंचपरमेश्तीच आपले 

तारक आहत, त्यांगाच शरण गेलें पाहिज, कारण दारण जाण्यास तेच योग्य व 

पात्र आहत असे मानितो, इतरांना शरण गेस्यानें आपणांस सद्गति मिल्णार 

नाहीं अशी त्याचीं ठाम खात्री असते, (३) अष्टमूलगुणाचें जो पालन करितो, 

अशा या त्रिगुणांनीं युक्त जो आवक तो दर्शन प्रतिमाघारी श्रावक होय. 
श्रावकाच आठ मूलगृण कोणंत हैं छोक संख्या ६६ मरध्यें वर्णिलें आह. जो 
स्थाद्दद परमागमावर व्यवहार व निश्चय या दोन््द्दीनयान दृढ श्रद्धा ठाबितो, 

जो जातिकुल इत्यादिकांचा अमिमान मुद्खींच घरात नाहीं, इतर गुणीजनांच्या 

गुणाशी तुलना करून त्यांच्या मानानें आपल्या अंगांत गुण नाहींत असे सम- 
जुन आपणांस कमी समजतो, संसार, शरीर व भोग यावरील ममत्व अजिबात 
न सुटल्यास जो दे सर्व कांहीं भोहामुें व अज्ञानामुत्ठें मोहत्याग सर्वस्ती 
करितां आला नाई, असे समजतो, व जो पंचपरमेष्टी हेच आपले तारक आहत 
असे मानिता, तो सम्यग्दशनी-दर्शनप्रतिमाधारी-प्रथमप्रतिमाधारी-भावक होय. 

(२) बत प्रतिमाधारी क्रावकाच स्वरूप- 

निरतिक्रमणमणुत्रतपंचकमपि शीलसप्तक॑ चापि। 
धारयते निःशल्यो योज्सो ब्तिनां मतो त्रतिकः ॥१३८॥ 
अन्वयाथेः--(यः) जो ( निःशल्य:सन् ) माया, मिथ्यात्व व निदान 

या तीन शल्यांनीं रहित होऊन (निरतिक्रमणं) अतिचारानें रहित (अणुश्रत- 
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पचक॑ अपि) पांचह्दि अणुवतांना (च) आणि (दील्सहर्क अपि) सात शीलांना 

देखील घारण करतो, (असौ) तो (अतिनां) गणघर देवादिकांकड्टन ( जतिकः) 
ब्रतप्रातिमाधारी (मतः) मानला गेला आदि, 

अर्थैः--माया, मिध्यात्व व निदान अंसे दाल्याचे तीन भेद आदित. 

शल्यरद्िित व निरतिचार पांच अणुवतें, तीन गुणवर्ते व चार चिक्षातते अशा 

बआरा्रतांचें जो पाछन करिता, तो द्वितीय ब्तप्रतिमाधारी श्रावक होय, तीन ग्रुण- 

जतें व चार शिक्षात्र्ते अशा या सात बतांना शीलब्त असे झणवात, निदान 

झणजे तप, संयमादिकांच्या प्रभावामुद्ें काणत्या तरी इष्ट फव्ठांची इच्छा धरणें, 
पायांत बोचणारा कांटा जसा आपण काहून याकितो, त्याप्रमाणें ब्रतधारकानें 

मिथ्यात्व, माया व निदान हीं तीन शर्ल्यें मनांवून काह्ून ठाकिलीं पाइजत, 

(३) सामायिक प्रतिमाधारी आ्रावका्चें स्थरूप- 

चतुरावतंत्रितयश्रतुः प्रणामःस्थितो यथाजातः | 
सामयिको ट्विनिषिय्स्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यममिवन्दी ॥१३९॥ 

अन्वयार्थ;--(चतुरावर्तत्रितवः) चार दिशेला तीन आवत करून 

(चतुःप्रणाम:) चार नमस्कार करणारा (स्थितः) कायोत्सगीन स्थित असणारा 
(यथाजातः) बाह्माभ्यंतर परिग्रद्मसंबंधी चिंतेनें रहित असणारा (द्वेनिषय:) 
खड़्गासन किंवा पद्मासन घालणारा (त्रियोगशुद्ध:) मन, वचन, कायेनी शुद्ध 

अरुणारा (त्रिसंध्य) तीन बेढेला-सकाकछ, दुपार, व संध्याकाछ (अभिवन्दी) 
बन्दना करणाय (सामयिक:) सामयिक प्रतिमाघारी होय, 

अथे:--सामायिकाला सुरवात करण्यापूर्वी सामायिक करणात्यांनीं खड- 

गासनानें उभे राहून पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारी दिशेपकीं 

प्रत्यक दिशेला तीन आबत ब एक नमस्कार घालावेत, थानंतर खड्गाउन 

अगर पद्मासन धालून सामायिक करावा, सकात्ठ, दुपार व संध्याकाब्ठ अशा 

तीन बेढीं सामायिक करात्रें, सामायेकाचें बेढीं बाह्माम्यंतर परिग्रहाची चिंता 
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सोडावी, त्याचा विचार करूं नय, मन, वचन व काया ही शुद्ध ठवण्यांत यावी 

अशा विधीनें जो सामायिक करिता तो सामायिक प्रतिमाघारी आवक होय, 

(७) प्रोषध प्रतिमाधारी श्रावकार्ये स्वरूप: 

पवेदिनेषु चतुष्वेपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य | 
प्रोषर्धनियमविधायी प्रणिधिपरः श्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अन्वयाथे;-(मासे मासे) प्रत्येक महिन्यामध्यें (चतु्षुअपि पर्वदिनेषु) 

दोन चतुर्दशी व दोन अष्टमी अशा चार प्बांचे दिवशी (स्वशक्ति) आपल्या 
शक्तीला (अनिगुद्य) न लपवितां (प्रणधिपरः) शुभ ध्यानामध्यें लीन होऊन 

(प्रोषधनियमविधायी) नियमपूर्वक प्रोषधोपवास करणारा (प्रोषधानशनः) प्रोष- 

घोपवास प्रतिमाघारी समजाबा, 

अशथे:--प्रत्येक महिन्यांतीछ अष्टमी व चतुर्दशों या पबाच्या दिवशीं 

आपल्या शक्त्यनुसार अन्नत्याग करून धर्मध्यानांत ते दिवस घालविणास्थास 

प्रोषघोपवासघारी श्रावक अंत हाणतात, शक्त्यनुसार अन्नत्याग करावा अंसे 

झटलें आहि, त्याचें कारण असे कीं, प्रकृतीच्या, वयाच्या व इतर कारणांनी 

सर्वानाच सारखा उपवास शकक््य नसतो; द्वाणून उपवास, प्रोषधेपवास, अनु- 
पवास वा रसत्याग इत्यादिकांपको जे शक्य असंलतें करावें; मात्र अस करितांना 

जें करप्याती आपडी द्ाक्ति व ताकद आंहे ती छपवृन ठेवून इंष्ट व जरूर 

त्यापेक्षां कमी प्रतीचे त्रत घेऊे नये, उपवास, प्रोषधोपचास इत्यादिकांबदछ 
अधिक ख़लासा छोक ने. १०६ खार्ली करण्यांत आल आहे, तो पहावा, 

पत्र दिव्शी एकवेछ जवण करणोर अनेक भह्दित परंतु तो दिवस घर्म- 
ध्यानांत घालविणांर फारच थोड़े. या ब्रताची पूर्तता दोग्यास (१) एकाशन व 

(२) धर्मध्यान या दोहोची जरूरी आंडे, कांदीच्यामतें पर्बाच्या-अष्टमी-चतु- 
देशीच्या दिवशी कोणत्यादि परिस्थितीत-एकासन-एकबेत्नच जेवण करणें 

जरूर आईहि, 
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(५) सचिशत्याग वतचारी भ्रावकांचे स्वरूप. 

मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दगप्रयमवीजानि । 
नामानि योछत्ति सोड्ये सचिचविरतो दयामूतिः ॥१४१॥ 

अन्ययाथेः--([यः) जो (दयामूर्ति) दयाछु (आमानि) कच्चे (मूल- 
फलशाकशाखाकर्य रकन्दप्रसूनबीजानि) मुछा, फढछें, भाजी, फांचा, उसाच्या 

गांठीं, कन्द, ऊुलें व बीज (न आत्ति) खात नाहीं. (सः अये) तो हवा (सचित्त- 

विरतः) साचितविरत प्रतिमाघारी ('भवति”) होतो, 
अथे:--जो कच्चे न-शिजावैलेल-फतछ, व फूल व बीजादिक न खाण्पाचें 

ब्रत घतो, त्याला सचित्तत्याग प्रतिमाधारी श्रावक असे द्वाणतात, या छोकांत 

जे जे कच्चे पदार्थ बज्य मानिले आहत, त्यासंबंधी थोडासा अधिक खुलासा 

करणें जरूर आहे, याव्रतामध्ये कच्चे; अशुष्क, साचेत्त व अंकुरोत्ादक पदार्थ 

खार्णें वर्ज्य मानिलें आहे, असें मानितांना थंड पाण्याचा साचेत्त पदा्थौत 
समावेश केला असल्यानें पर्वदिवर्शी थंड पाणी न पितां तें तापबून पिणें जरूर 
आहे, मूछ क्षणज गाजर व मुव्ठा इत्यादि जातीचे पदार्थ, फल झणजे 
आंबा, छिंबू इत्यादे-शाख हाणज पानमाजी-अबाडी, शपू, हरभन््याची भाजी 

इत्यादी, शाखा द्ाणजे फांग्ा उदाहरणार्थ अद्ूसारखे पदार्थ, करीर झणजे नबी, 

ताजी, कोमल पानें, कंद म्हणजे सूरण, रताव्ठ इत्यादी, प्रसूत्त म्हणजे सर्वे 

प्रकारचीं फुर्लें, बीज, जोंधव्ठा, गहूं, हरभरा इत्यादिक; कारण यामध्यें अंकुर 

उत्पन्न करण्याची शक्ति असते, म्हणून अशा पदार्थोना सचित्त पदार्थ म्हणताव, 
थंड पाणी सचित्त म्दणून वर्ज्य, परंतु पाणी तापविष्यापूर्वी जें वस्रगालित असायवें, 

असा निरध या बरतांत अगर इतर कोणत्याहदी ब्रतांत घातलेला स्पष्टपर्णे दिसून 

येत नाहीं, यासंबंधी यापूर्वी थोडेस विवेचन केलेंच आह, 

या छछोकांचा विचार करितां अशी शंका येते कीं, या छोकांत सांगि- 
तलेले जिन्नत कंच्व न खातां शिजवुन अगर माजन खाल्लें तर चालेल काय १ 
तसें करणे धर्मबाह्य होईल १ उदाइरणाथ्थ रताव्य शिजवून अगर भाजून खाल्काः 
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तरी हें जतपाबनच होइंल ! जो विचारसरणी रताव्यवदल तीच इतर कंदाबदल, 
मृत्शाबदल व इतर पदा्थावद्दक समजण्यास काय हरकत आह १ 

छोकाचा सरब्ठ अर्थ विचारांत घेतां या छोकांत नमूद केलेल्या जाती 
पदार्थ शिजवून, वाव्ववलेले अगर भाजुन खाण्यास हरकत येऊं नये अर्से दिसते; 

परंतु या छछोकांतील साचित्त व अचित्त अंस दोन््ही प्रकार त्याज्य करोेच 
इष्ट होईंठ. अगोदरची-मागील-प्रतिमा पुढील प्रतिमिस पूरक होते हाणृन 

पुढील प्रतिमा पालन करतांना मागील प्रतिमा पालन करणें जरूर आह, असा 
निर्बेध घातछा आहे, उदाहरणार्थ पांचत्री-सचित्त-त्यागाची प्रतिमा घारण 

करणात्याछा चबथी प्रोपधापत्रासाची प्रतिज्ञा कशी पूरक व पुष्टीदायक होते 
हूं पहाबे, चवथ्या प्रतिमेंत प्रोषधोपत्रासाबहल सांगितर्ें भाहे. एकर्मुक्ति+ 
एकासन-करावयाचें आंदे व तसें करितांना कच्चे कंदमूलादि पदार्थ वर्ज्य केले 

तर 'अधिकस्प अधिक! असें फल त्यास साहजिकच मिल्ठेल, प्रोषघोपबास 
ब्रतधारी श्रावकास मद्य, मांस व मद यांचा त्याग अवश्य आदे; परंतु सचित्त 
व कंदमूलादि पदार्थ वज्य सांगितले नाहीत 

(६) राजिभुक्तित्याग प्रतिमाधारी श्राचकार्च स्वरूप. 
अन्ने पाने खाद्य लेह नाक्नाति यो विभावयोम् । 
स च रात्रिभ्रुक्तिविर्तः सच्ेष्वनुकम्पमानमनाः ।१४२॥ 

अन्वयाथे; --(सत्वेष्चनुकम्पमानमनाः च) प्राणिमात्राच्या ठिकार्णी 

दयाबुद्धि ठेबणारा असा जो (विमावतर्यो) रात्रो (अन्न पाने खाद्य॑ च छेद ) 
अन्न, पेय, खाद्य व लेह्य यांना (न अश्चाति) खात नाई (सः ) तो (रानि- 

क्तविरत: ) राजिभुक्ति प्रतिमाधारी (“आसी? ) होय 

अ्थेः--अन्न, पान, खाद्य व लेह्म असें चार प्रकारवें पदार्थ रात्रीं 
न खाणान्या आवकाला रात्रिशुक्तियाग प्रतिमाघारी श्रावक अर्से द्षणतात, 

या अतांत रात्री औषध बेणें, पानसुपारी आदे खार्णे वर्ज्य मानावेत, अ्दि- 

साणुत्रत व दुसरी प्रतिमा-जतधारी यांत रात्रिमोजनत्याग प्रतिमा समाश 
20 
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दहोतो, तथापि त्यांत कृत, कारित व अनुमोदन इत्यादि सब प्रकारच्या 
त्यागाचा समाविश होत नाई; परंतु रात्रिमोजबत्याग या प्रतिमेंत कृत, कारित 
च अनुमोदितच पापांचाच काय पण मन, बचन व काया यामुक्लें घड़णास्या 
पापांचाद्दि त्याग सांग्रितछा आई. यामुद्धे आहसाणुत्रत व छुसरी प्रतिमा ही या 
जतपाल्नामुछें अधिक निर्मपणाने पलन कली जातात, अश्विसाणुत्रत बत- 
प्रतिमा या दोहोंपेक्षां यांत हें वैशिष्ट्य आहे व या मइत्वाच्या फरकामुद्ठें सहाब्या 

प्रतिमेंत याची गणना केडी आहे, याच प्रतमछा “ दिवाभैथुनत्याग ! असें 

दुसरेंद्वि नांव कांही आचार्य देतात, दिवामैथुनत्याग हा ब्रद्यचर्याणुज्ताचा अति- 
चार आहे, असेद्दि कित्येकांचें मत आह, येथें एका रूढीचा विचार क्तब्य 
आदे, जैन रात्रीं जेबत नाहींत, दें इतरांनाहि कदून चुकलें आंदे, 

रात्री जेवण न करणारे आपल्यांव अनेक अह्वित, यापूर्वीच्या पांचदि 
प्रतिमा रात्रीमाजनत्यागी श्रावक्र पाव्ठतोच अस नाहीं, रात्रीं भोजनत्याग करणारे 

भोछा अगर वाछलेला हरभरा, मूग खातात, जोंघव्याचा, मक्याचा व गब्हाचा 
हुरद्य खातात; असे जिन्नत खाणारे केवव्ठ दिवमा जेबरतात ब राज्री जेबत 
नाईत, अशा परिस्थितींत त्यांना सह्दावा प्रतिमाधारी श्रावक हाणतां येइल ? 

सारासार विचार न करितां रूढीच अनुकरण कसें होते, यादें हैं एक उत्कृष्ट 
उदाहरण नब्दे काय ! 

आचार्य अमितगति यांच्या श्र वकाचारंंतीछ पांचव्या परिच्छेदांतील 
पहिल्याच छोकांत या त्रतपालनांत पुष्टी व हृढता येण्यासाी मद्यमासमध्ु 

यत्रिभोजन क्षीरइक्षफलवर्जन त्रिघा ! ह्वाणजे मद्य, मांत व मघ, रात्रिजोजन- 
त्याग व ज्या बुक्षांना दूध-चीक-येत, अशा झाडांची फर्क -उदुबर- यांचा त्याग 
करावा अंस छटलें आंह, यावरून रात्रिभोजनत्यागाल्य श्रावकाच्या अकरा 

प्रतिमेत न घालतां श्रावकांच्या आठ मूलगुणांत याच्ा समावेश कत्य आंह, हा 
मतभेद दाखविल्यानंतर रात्रिजोजन-त्यागासंबंधी अमितगत आचार्याच्या 
मताची थोडीशी ओछख करून देणें आवश्यक आह अं बारें, बद्रगाह्वित 
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घाणी पिणें व सूर्यास्तापूर्वी नेवर्णे, या दोन बाबी व जैन यांचे समीकरण झालिलें 

नित्य व्यवद्दारांत दिसून येतें. एका आचायीनीं यूर्यास्तापूर्धच्या जेबणाचा आठ 

मूलगुणांत ब दुसन्या आचायोर्नी श्रावकांच्या प्रतिमेत कां घातलें असावें ! 

याबदलच्या वादांच्या खोल पाण्यांत शिरण्यात्रा आमचा अधिकार नाहीं. 

असितगति आवकाचाराच्या छोक संख्या ४६ मध्य एकवारच जबण करण्याची 

उत्तम पुरुषांत, दिवसा परंतु दोनवेत्ठा जेवण करणाय्यांची मध्यम पुरुषांत व 

प्रदिवसा थ रात्री जबण करणाप्यांची अधम पुरुषांत गणना केली आह, छोक 

संख्या ४७ सध्ये दोन घटिका दिवस वर आल्याबर व सूर्यास्तापूर्वी दोन घटिका 

आर्धी जेबण कराबें, असे सांगितलें आहे, दिव लावण्याची वेछ झाली आह, 

तब्ठ हातावरीछ रेपा दिसतात न दिसतात, अश्यावेरक्की जेवण आटोपून रार्त्री 

जवण केल्याच्या पापांतून मुक्त होण्याची ज्यांची धांदल झालली दिसते, त्यांचा 
गेरसमज दूर करण्पासाठीं द्व आधार दिला अहि, 

मन, वचन व काया या तीन प्रकार्यर्नी तसेंच कृत, कारित 4 अनुमो- 

दित याहि तीन प्रकारानी रात्रीमोजनत्वाग कगवयाचा आहे, असे सांगितले 

आह, सूर्यास्तापूर्ण जवण झालें नाहीं, याची दृतहत्ही वाद देऊ॑ न, तसेंच 

इतरांना रात्री जेवण घाल्ें अगर दुसम्याकड्डन जऊं घालविणें अगर जेऊं 

घालणाव्यास॒ संमति देणेंहि वर्ब्य करणे जरूर आह, तसे न हाईल तर आठ 

मूलगुणापै्की या गुणाचें पाछन होणार नाई. सूर्यास्तापूर्वी दोन घटिका आधर्धी 

जेबण केल्यानें एका महिन्यांत दोन उपवास केल्या्चें श्रेय मिछत; अंश 

आचार्य अमितगतिय मत आंद. 
छोक संख्या ६५ मर्थ्ये रात्री जबण करणान्या ज्रिया क्षण डुकरीण, 

मिल्ल)ण, वानरीण, परटीण इत्यादिसारखी निद्य आह व ती पुत्रहीन, धनहीन 
च् विधवा होईल अे द्वाठलें आंह, या उलट जी स्त्री अगर पुरुष री जेबण 
करीत नाहीं, त्यांना बहिणभाऊ, पृत्रपोत्र, दागदागिने, आरोग्य इत्यादिक 
एद्िक सुखाचा छाभ होतो, अरे छोकसंख्या ६७ मध्य वर्णिजें आंड, 



जद रत्नकरण्ड्रावकायचार 
९-5 "+-+>+>+ 3" 

टीप:--छोकसंख्या ७३ मध्यें मात्र तीन मकार व पांच उदुबर 
अशा आठ प्रकारच्या पदार्थोच्या त्यागालाच मूल्युण अंसे आचारय॑ अमित- 

गति दणतात, छोकसंख्या एक यांत रात्रीभोजन त्यागाचा मूलगणांत समावेश 

केला गेला असतां छछोकसंख्या ७ ३मच्ये रात्री भो जनत्यागाचें नांतही नाहीं, आचार्य 
अमितगति यांच्या लिखाणांत हा मोठाच गैरमेत्ठ दिसतो, रात्रीं जेबण फरणा- 

व्यांना कोणकोणत्या दुःख परंपरेची धमकी व ने जेवण करणान्यांना कोण- 

कोणत्या छामाची आशा दाखविली आई, हैं वर स्पष्ट झा्ें आह. तथापि 

त्यांतील दतूकडेच पाहणें जरूर आंद, रात्रिमक्तत्रत नांवाची सहावी प्रतिमा 

कांदी ग्थांतून सांगितली आदे, सागारघर्मामृत-अध्याय सातवा-छोकसंख्या 

१२।१३॥१४ व १५ म्यें यातबहल विवेचन केलें आहे. 

राज्िभक्तमतो रात्रो । खीसेचाच्तनादिद्द ॥ 
निरूच्यते उन्यत्र रात्रो चतुराहारचजनात् ॥१७॥ 

अर्थ:--चारित्रसारादि ग्रंधांत “आश्षी रात्रीच्या वेब्ठींच त्लरीसंभोग 

करूँ, दिवसा करणार नाहीं'! असें ब्रत घेणें ह्यास रातिभक्तत्रतः असे मानिलें 
अहि; आएि रत्नकरंडकांत रात्रीं चारी प्रकारच्या आह्ाराचा त्याग करणें असा 

अर्थ केला भाह.? 

आचार्य समंतभद्र-श्राउकाचार व चारित्रतार यांत श्रावकाची सहावी 

प्रातिमा कोणती याबद्दल मतभेद असल्याचें स्पष्ट दिसतें, आचाय॑ समंतभद्वांनी 

चारहि प्रकारवें अन्न रा्री न घेणान्यास सहावे ब्रतप्रतिमाघारी आवक अ्से 

ठरविलें आहे. चारित्रसारांत स्वन्नीशी दिवसा संभोग न करितां, तो रात्रींच 
करीन असें ब्रत घेणान्यास सह ब्रत प्रतिमाधारी ठरविलें आहे, 

यांचे संभाज्य कारण असे दिसतें कीं, आवकाच्या प्रतिमेची संख्या तर 
कोयमच ठेवावयाची व दुसरें असें कीं रात्रिभोजनत्यागाला कांहीनी अष्टमूल- 

गुणांत व कांहीनीं अणुब्रत्तांत समावेश केला आहे, आचार्य सर्मतमद्रारनीं रात्रि- 

भोजनत्यागाच्या अगुव्रतांत अगर अष्टमूलगुणांत समावेश केला नाहीं, मागील 



अध्याय ७ वा. २७ 

ब पुढील त्रिवेचन विसंगत न ब्इवें व तें सुसंगत असात्रे पण प्रतिमांची संख्या 

तर वाहूं अगर कमी द्वोऊं नये द्वाणुन द्वा प्रयत्न झालेला दिसतो, 

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावकांचे स्वरूप. 

मलबीज मलयोनि गलन्मल पूतिगन्धि बीभत्सम् | 
पर्यअगमनंगाद्विस्मति यो ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥ 

अन्वयार्थ:--(मल्बीजं) मलाचें बीज (मलयानि) मलेत्पत्तीचें कारण 

(गलन्मल) ज्यागसूत्त मल वाइत आंइ असे (पूतिगन्धि) दु्धियुक्त (बीमत्स) 
किलसवार्णे अंस (अंग) शरीर (पश्यन् ) पाहणारा (य:) जो (अनझूगातू ) कामो” 
पभोगापासून (विरमति) विरक्त होतो, (सः) तो (अक्षचारी) ब्रक्षचारी जाणावा" 

अथे;--मातेचें रक्त व पित्याचें बाय, यापासून देहाची-शरशशाची- 

निर्मिति जाली आहे, यावरून या शरीराच बीज, रक्त व वीये अशा मत्ांत 

आदे, शरीराच मूछ बीज मठ असत्ांहि पुनः ६ शरीर मल्युक्त-इतर्रहि मलानें 
भरलेलें-आहिच, योनी व शरीरावें नऊद्दी भाग माने भरलेले आदत, अशा 

किब्ठसवाण्या व घाणेरडशा शरीराच्या अवयवाबहल विरक्त होगें, त्यांचा भोग 
वज्य करण याला ब्र्मचर्य प्रत्तिमाघारी असे दणतात, 

हं त्रत घारण करणान्याल्य स्वतशची ज्रीहि वर्ज्य आह, ब्रक्षचर्य अणु- 
जतांत तें त्रत अणुब्रत असल्याने स्वत:ची ज्लो भोगाल्य ताज्य मानलेली नाई; 
परंतु द्वी-सातवी-प्रतिमा-धारण करणाग्याल् स्वतःची खरीदी त्याज्य मानाटी छागंते. 

प्रत्यक्ष छ्लीसंभोगच वज्य सानलेले आंदे अंसे नाहईों तर आपल्या विवा- 
हित ज्लरीशेजार्री झोंपणे, पूरवव्यांतील भोगोपमोगाच्या सुखदुःखार्चे स्मरण न 

करणें आणि कामवासनेच्या गोष्ट चे चिंतवन न करणे आपणि त्याबइलचें विचा- 
रही मनांत न येऊं दण, यांचा अक्षचर्य प्रतिमेत समावेश द्वोतो; त्यामुर्छे याहि 
गोष्टी व्ज्य कराब्यात, 

शिवाय कामोद्दीपक अन्न व्य कराबेत, कामोह्दीपक वस्त्र वज्य करा- 

चेत, गीत, नृत्यादिक ऐकणे व पाइणेंद्दी वर््य कराचीत, अत्तरादि सुगंधित 
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जिन्नस व फुछ यांचा त्याग करावा, तसेंच श्रेगार व द्वास्यरत जसललीं नाटकें 
सिनेमा व पुस्तकें ही पाहूं व वाचू नयेत, तांबूलादिक जिन्नसहि वर्ज्य समजावेत 

बरीलप्रमाणें ज्याचें आचरण भाहै तो-ब्रक्म चयब्रत प्रतिमाधारी श्रावक होय, 

या प्रतिमेंतील तत्वाचें विशेष विवरण प्ररमात्मप्रकाश महाधिकार 
छाथा २७५ पान ४०७|४०८ वर केले आहे, त्याचा सारंंश-सत्री ही निव्वत्ठ 

पापाचे निवासस्थान अहि. झ्री हीं यमराजाच्यां दंतचा बछकट पाश आदि. 

ज्ोवांचून असलेल्या घरांत राहणें याला गुदवासच ह्णतां येणार नाई. घरांत 

असणारी रऋ्ली द्वणजे घर व संसार, शुद्ध शान व दशन यांचा प्रतिपक्षी शत्रु 

आएहे, विधयव इद्विय यांच्या योगान मन व्याकुछ, कलुषित व कषाययुक्त दोते. 
मन झुद्ध करण्याकरितां स्वीाचा त्याग करणें जरूर आह, 

ब्रक्षचर्य प्रतिमाधारी आवकानें स्रीचा त्याग करण्याचा असतो, ज्रीवरील 
ममत्व सुटल्यावर इतर परिग्रहावरील ममत्व सोडणें म्हणजे हातचा मत्ठ, स्त्री 
व परिग्रहावर्शल ममत्व सुटलें म्हणज स्व॒त:च्या शरीरावरील ममत्व सोडण्याचा 
उपदेश होणार व त्यांत यश न आलेच तर आश्चर्य ११ 

या छार्येत अंथकारांनी गृहवासम् ” असा शब्दप्रयोग उपयोगांत 

आपिला अह्दि व संस्कृत बृर्त्तीत “न गुड गुद्यमैत्याहुगाहिणी गृहमुच्यत ? ही 

उक्ति विचारांत घेऊन ' गृहवासम् ? याचा अथ “स््री” असा केला आहि. 

नित्य व्यवह्वारांतहि “ घरी करसे आह ” असा वाक्यप्रयोग उपयोगांत आणितो, 
त्यावे््ठी बायको-ऊुंटुब करसे आई, द्वाव अभिप्राय ब्यक्त करितों, 

छाया २७५ मधील गृहवासम् याचा अथ निव्बठ स्त्री असाच 

अकुंचित अथ न करितां संसार-सत्रीसह सब परिग्रह-असा केला तरी अर्थात 

कांईी फरक पडतो असे दिसत नाई, ग्रहवासम्् हा झब्द व्यापक आदे व 

त्यामुछें त्यांत 'स्री ” चा समावेश्ञ होतो. स्री व परिग्रह दे यमाचे मजबूत 
पाश आंइत; व त्यांनीं यम मनुष्यमात्रांना संसारांत जखड्ून ठाकतो, कारण 

संसारी मनुष्य ल्लीवरोक् व परिग्रहवरल ममत्वामुक्ं इंद्रियाधीन गइतो वे 
त्यामुद्धें त्यांची चित्तथ्ाद्वे होत नाई, 
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संस्कृत जत्तीतीछ अर्थ बरोबर नाईीं, अता क्षणप्याचा इरादा नाई 
परंदु अशा अकुंचित अर्थामुक्कें ख्रीसमाजाउर मोठाच अन्याय होईछ झणुन 
हा खुलासा कला आहे. 

दिंदुधर्मोतील चार आश्रप्रावदलचा विचार. 
वैदिक धर्मातीछ चार आश्रम:--- 

हिंदुधरमीत मनुष्याच्या विक्रासासा्दी जीवनाच्या चार पायन््या सांगरि- 
तल्या अद्दित व त्यांनांच आश्रम या नांवाम संबोधिें आहे, (१) अक्षचर्या- 
श्रम (२) गहस्थाश्रम (३) वानप्रत्थाश्रम व (४) संन्यासाभ्रम असे है अनु- 

क्रमें चार आश्रम होत, संत्यास हें अंतिम ध्येय, हें जैनधर्म व हिंदुषर्म यांनीं 
मानिलें आई, दिदु्धर्मातील वानप्रस्यअ्रम व छाक संख्या १४७ मर्ष्ये वर्णि- 
छेला उद्दिष्टविरत प्रतिमाघारी श्रावक यांत बरेंच साम्य अहि, बानप्रस्थ झणजे 
घर कायम सोड्नन बनास जावयास निधालेलछा, वानप्रस्थांनी बनांत रहावयासे 
अत॒ते, या दोन््ही घर्माच्या गृहस्थाश्रमाच्या या रक्षणांत फरक नाहीं, 

हिंदुधर्मीतील वानप्रस्थाश्रम व संन््यात/श्रम व जैनधर्मातील उद्दिष्टविरत 
प्रतिमाधारी व मुनि यांत कांदी वाबतीत साम्य दिसत असले तरी अनेक बाब- 
तींत मद्दत्वाचे फरक आंहत, दिगेबरबृत्ति ही हिंदु््मात मुर्दीच नाहीं, 

या स्वेपिक्षाद्दि ब्रह्मचयाश्रम व जैनधमोतील ब्क्षाचर्याणुत्रत खो, सं, 
५९ व ब्रड्चर्य प्रतिमाधारी (छो. से, १४३) यांत कोणतेच साम्य नाही. 

हिंदुधर्मात ब्रश्च वर्याश्रमाछा प्रथमस्थान दिल आंहे व उपनयन-मौंजि- 
बंधन-यापासूत्र या आश्रमास सुरबात होते व विवाहानंतर हव आश्रम संपुशंत 
येऊन गुहस्पाश्रमास सुरबात होते, ब्रह्म बरयीअ्रम झणने प्रायः विद्याम्यासाचा 
काल, विद्याभ्यास झ्णजे पुस्तकी शिक्षण एबढाच अर्थ घेत्तल्यास ब हा विद्या- 
भ्यास ब्राक्षणवर्णानेंच करावयाचा हाटल्यास इतर तीन वर्णातील लोकांना बद्- 

चयांश्रम हा नाईीच अं द्वाणावें छागेल, उपनयनाया अधिकार झूद्धांगा नस- 

स्पारनें त्यांच्याबातर्तीत तर हा पहिछा आश्रम शक्यच दिसत नाहीं, 
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(१) ब्क्मचर्याश्रमांत मुख्यतः शानाची उपासना, ऋषि+ण, पितृऋण 

व देवऋण, अश्या प्रकारचीं तीन ऋणें, यांतून अत्येकाल मुक्त व्हावयाचें असर्ते, 
अज्चरयाश्रम-विद्यार्थीदशा-यांत आपण अधिकांत अधिक उत्कृष्ट ज्ञान संपादन 

ऋरून ऋषिऋण फेडावयाये, ऋषीच्या श्ञानाची परंपरा चाद ठेंवर्णे, क्षणजेच 
या ऋणांतून मुक्त द्वोणें, अक्षचर्याश्रणा कसा अछावा १ तो सत्प्रवृत्त, दृढ 
अभ्यासी, आशावान् , दृढ़ निश्चयी व सामथ्येसंपक्ष असावा, (्रथ्वीवरील 

लक्ष्मी त्याच्या पार्यी लोब्ण घत येईल, ऋद्ध व सिद्धि त्याच्या घर्रो पाणी 
भरावयास येतील., 

ब्रक्षचय ह्यणज एकेंद्रियाचा सयम नसून सब जीवनाचा संयम आह; 
झणुनच उत्कृष्ट ब्रद्गमचयाश्रमांतून उत्कृष्ट गृहस्थाश्रम निर्माण होतो, मानसिक, 

शारिरिक व बोद्धिक सामध्ये ब्रक्षचयोश्रमांत संपादन करणास्याचा गुहस्थाभ्रम 
सुखाचा व उत्कृष्ट दोऊन ' घन्यो गृहस्थाश्रम: ? ही युक्ति सार्थ ठरेल, (२) 
गृहरथा भ्रम क्षणजे सेयमाची शात्ठा, खरा गुहस्थाश्रम म्हृणजे एक प्रकारें तपच 
आह, गुहस्थाभ्रमांत परोपकार, त्याग व प्रेम इत्यादिकांचे घंड आपण देत व 
बेत असतो, मर्यादित कुटुंबांत जे सेबचे, त्यागाचे व परोपकार इत्यादिकांचे 
धघडे घेतो, ते समाजास, राष्ट्रास व जगास द्यावयाच आहत, 

(३) वान-प्रस्थ-झणज वनास निधालेछा, वानप्रस्थावस्थेनंतर (४) 
संन्यास, सं-न्यास म्हणजे स्वत;छा विसरणें एवढेंच नाई. माझे कुटुंब, माशा 
समाज, माही जात व माज्ञा देश इत्यादिकांचें ममत्व सोडंण, माझ्ा मान, 

साझा पैसा अर्थात् 'भी? व 'माझ्न! यांचा विसर पडणें म्हणजे सेन्यास, दुसन्या 

शब्दांत सांगावयातें म्हणजे संन्यास म्हणजे समदुष्टी, 'मी” व 'माझें! ही 

सुटल्यामुद्ठें 'तो! स्बाचा व 'सर्वः त्याचे, तंन्यासी वान्याप्रमाणें धर्वाना जीवन 

व सूयाप्रमाणें सर्दाना तज व पावसाप्रमाणं पाणी देतो, संन्याक्षा्ने निर्विकार 

मणजे विश्वाकार व्हावयार्चे, या चार आश्रमापैकी आज फक्त मोडकाताडका 

व रोडका गुहस्थाअश्रम शिक्कक राहिला आह, 
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ब्रद्चचर्य प्रतिमाघारी श्रवकांची जी रक्षणं जैनधर्मानें दिलीं आदत, त्य 
लक्षणातारखी स्वतंत्र संस्था हिंदु्र्मात असलेली दिसत नाहीं, परज्ी-त्याग- 
ब्रक्षचयांणुनत-या बाबर्दोत दोन्द धर्माव साम्य दिसते, 

(८) भारंभत्याग प्रातिमाधारी श्रावकाचें स्वरूप. 

सेवाकृषिवाणिज्यप्रगमुखादारंभतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातद्ेतोयो5सावार+भविनिदृत्तः ॥ १४४ ॥ 

अन्वयाथ:---(प्राणातिपातद्वितो:) प्र!णिधात होण्यास कारणीभूत (सेवा- 
कृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भत;) नोकरी, शेतकी, व्यापार इत्यादि आरम्भापासून 

(यः) जो (व्युपारमति) विरक्त होतो, (असो) तो हा (आरम्मविनिवृत्त:) 
* आरम्मविनिवुत्त ! आरम्मत्याग प्रतिमाघारी (अस्ति!) होय, 

अर्थः--हुसप्याचा नोकर असतां ती नोकरी सोडणें, व्यापार व शेती 
इत्यादे उपजीविकेची साधने सोडगें-हाणज शेती अगर व्यापार नकरणें, तेंच 
आपला रूखन-अगर- शिल्पकला-सुतार गवंडी आदि हैं। उपजीविकेची साधने 
असल्यास तीं सोडून देणें, कारण हीं सर्वे हिंसाकृत्याछा कारणीभृत आहत, 
अशाप्रकारें कोणत्योंहि उपजीविकेच्या साघनाचा आरंभ न करण्याची प्रतिशा 
करणें, याल्ता आरंभत्याग प्रतिमाधारी श्रावक्र असे हणतात, 

उपजीविकेच्या साधन त्यागाबरोबसच च्लीपुत्रादिकांच्या परिग्रहयाचाही 
प्याग केला पाहिजे, थोडेसे व आपल्या स्वतःच्या जरूरी पुरते द्रव्य जब ठेवाबें, 
मात्र आरंभाला कारण होईंछ, अशा कार्मी त्याचा उपयोग करूं नये. उदा- 
हरणाथ आपतल्याजवक ठेविलेल्या अश्ा द्रव्यापैकीं कांहीं द्रन््य व्यापार व शेती 
अंग़र इतर घनोत्पादक धंद्यासाठी ब्याजी अगर बिनव्याजी देऊंनये. आपस्या- 
कड़ ठेवुन घतलेल्या द्रव्याचा सर्वेस्वी आपल्यासा्टीच उपयोग न करितां त्यांतू- 
नहिं जरूरी पुरतें इतरांना औषधपाण्यासाठी व इतर अश्ञाच जरूरीचें कामासार्ठी 
दान म्हृणून यावें, असे केल्यानें जबत्ठ ठेविलेल्था परिग्रहाचेहि प्रमाण कमी 
होत जाईंल, शेवर्णो त्यावर कोणी डल्लाच मारला तर आपकें कर्म म्हणुन स्वस्थ 

अ-+न- “जज 
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बसावें; तें परत मिव्ठविष्याचा प्रयत्न कहूं नये, मीं रागी होतो, अनुरागी 

होतो व मोहीईइ शेतो, आयतेंच कमोनें तें द्रव्य ह्विरावृन नेलें आंहे; व परि- 

ग्रह कमी करण्यास मदत झाल्ही आह, अर्ते समजुन कर्माचें आभार मानावेत, 

गल््या वें दु:ख करूं नये. 

(९) परिश्रदत्याग प्रतिमाधारी श्रावका्च छक्षण- 

बाह्ेषु दशसु वस्तुष ममत्वम॒त्सज्य निर्ममत्वरतः । 
स्वस्थः सन््तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्वितः) ॥ १४५ ॥ 
अन्वयाथेः--(तरह्मेषु दशसु वस्तुषु) दहा प्रकारच्या बाह्य परिग्रहा- 

वरील (ममत्व) मोहबुद्धी (उत्सुम्य) सोडून (निर्ममत्वरतः) वैराग्यामध्ये प्रेम 

ठेबणारा (स्वस्थ:) मायादिकांसी रहित असणारा व (सन्तोषपर;) संतुष्ट अस- 

णारा अर्थात परिग्रहाची इच्छा न बालुगणारा (परिचित्तपरिग्रहातू) परिचित्त 
परिग्रहपासून (विरतः) विरक्त आंद अर्थात परिग्रइत्याग प्रतिमाधारी आह, 

अथैः--दहा प्रकारच्या बाह्य परिग्रह्यवा त्याग केलेल्या ब्रतघानयास 

परिग्रहत्याग प्रतिमाधारों श्रावक् क्षणतात, है बाह्य परिग्रह दह्ा प्रकार्चें असून 

त्यांचा मोह सोडून व फिरून परिग्रहाचा संग्रह न करण्याची इच्छा धरणें; 

याला परिग्हत्याग प्रतिमा दाणतात, हैं अत घारण करणाय्यांनीं आपल्याजवठ 

सोनें, चांदी अगर असलेंच इतर द्रव्य ठवाकयाचें नसतें, ऊन, वारा व थंडी 

यांच्या निवारणासार्ी जरूर तेबढा व इलक्या किमतीचा कपडा! ठेवाबयाचा 

असतो, इलक्या किमतीचा असे क्षणण्यावे कारण कीं, रेशमी अगर भरजरी 

असा कपडा वापरूं नये. त्याचप्रमाणें पाणी गाव्ण्यासाठी व द्वातपाय पुस- 

ण्यासा्टी जरूर तेवढा इलक्या किंमतीचा कपड़ा जबब्ठ ठवण्याचा असतो. 

पाणी पिण्यासार्दी एक भाड़ ठेववें, आपल्या घर्रो जाऊन आह्यरादि थेण्यास 

त्यास इरकत नाई; सात्र हें घर माझे आहे, इत्यादिकांचें ममत्व त्यानी ठेवूं 
नये. दहा प्रकारचे बाह्य परिम्रइ क्षणज (१) जमिनी (२) धरें (३) चांदी 
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(४) सोने (५) जनावरें (६) घान्य (७) दासी (८) दास नोकर-चाकर 

(९) कपडाछत्ता व (१०) भांडीकुंडी, अंतरग-मनायें-प्ररिग्रह निराहे अद्दित.. 

डपनिषदांतील खालीकू पचन उपयुक्त आद्दिः-- 
मोधमस्न विंदते अप्रेचता: 

सत्ये अवीमि वध इत सतरय | 

न अमण पुष्यति नो सखाय 
केवछाघों भवति केवलादि ॥ 

भावाथै;--धान्याच्या मिठ्लिल्या राशी व्यर्थ कोणास आहत ! संकु- 

चित दृष्टीज्या कंजुषाला, असा मनुष्य घान्याचा सांठा करीत नसून तो म्ृत्युचा-- 

मरणाचाच-सांठा करिता, संग्रह्मपैकी आसम्तस्वकीय व सत्तात्राल्म जो देत नाई तो 

पातकी आह, परिय्रह ठेवूँ नका, एवंढा अर्थ वर्रक बचनांत स्पष्ट नमृद आहे; 

परंतु या बचनांत जो त्याग सांगितला आह, तो अतपूर्वक नाहीं. संग्रह किती, 

करावयाचा ? व त्यापेक्षां अधिक कराबयाचा नाहीं, अशी मनाची जी प्रतिन्ना 

असावी लागते, त्या प्रावशेचा बशेल बचनांन अभाव आह. जैनधम'ज्ञा हेतु 

पुर;सर व विचारपूर्वेक केलेली असते, 

(१०) अनुमतित्याग प्रतिमाधारी श्रावक. 
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कमेंसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥ 

अन्वयाथे: - (आरम्म, परिग्रह, वा एट्विकेषु कमंसु ) आरंभ, परिग्रह 
अथवा विवाह्यादे ऐहिक कायसिबंधी (खल) निश्चय करून (यस्य) ज्याची 
(अनुमति: नास्ति) अनुमाति असत नाई, (समधी:स) समदुष्ठी असा तो 
(अनुमतितिरत;) “अनुमतिविरत! (मन्तव्य;) जाणावा, 

अथेः--शेती, व्यापार इत्यादे धनोत्मादक घंग्राच्य आरंभासंबंधीं, 
घनधान्यादिक परिग्रह्मसंबंधी व विवादह्वादिक बाबीसंबंधी अनुमाति देत नाहीं क. 

अशा का्यांत ममत्व ठबीत नाहीं; तो अनुमतित्याग अतघारी श्रावक समजा वा, 
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आपल्या व इतरांच्या कुटुंबीय व्यवद्वाराबद्ल कोणी विचारव्यास तुम्दी 

चांगलें केलेत, चांगले केले नाही, असे करा किंवा असे करूं नका, अशी 

कोणतीही सला दत्त नाहीं, मग ती सछ्ला व्यापाराच्या बाबर्तीत असो वा 
इतरहि बाबतीत असो. घर असे बांध किंवा असे बांधू नको म्हणूनही सांगणे 
वर्ज्य करावे लागतें, ताटांत पंडेल ते बरें वा वाईंट; चांगले वा गोड; तिखट 

वा खारट याचा विचार न करितां अन्न घ्यावें, स्वादाची इच्छा धरूं नये, 

याप्रमाणें चांगल्या कार्याबदल दुःख वा खेद न मानतां निर्ममत्वानें राइणें, 
ग्रास अनुमतित्याग प्रतिमाघारी श्रावक अंध म्इणतात, 

(११) उदिश्त्याग प्रतिमाधारी श्रावकाच लक्षण. 

गृहतो मुनिवनमित्वा सुरूपकंटे वतानि परिग्रद्य । 
अक्ष्याशनस्तपस्यन्ुत्कृष्थ्वेलखण्डघरः ॥ १४७ ॥ 
अन्वयार्थ:--(गृहत; मुनिवन इत्वा) घराचा-संसाराचा त्याग करून 

'मुनींच्या आश्रमामध्यें जाऊन (गुरुपकंठे) गुदजवछ (अतानि परिणह्य) अर्ते घऊन 

(तपस्यन्) तप करणारा (मैक्षाशन:) मिक्षामोजी (चेलखण्डधर:) कोपीन वस्र- 
धारी (उत्कृष्ट) उत्कृष्ट श्रावक अर्थात् ११ व्या प्रतिमिचा घारक होय. 

अथे:--या प्रतिमेंतीछ श्रावक आपब्था घरादारावा त्याग करून मुनी- 

समीप जाऊन त्यांच्याकड्टन बत घेतो; मिक्षाइतीन आह्यर घेतो, तपश्ररणांत 

मम्म असता व फक्त अंगावर एक वस्र अगर एक छंगाटी ठेवितो; यामुद्धें 

त्यास उद्दिश्त्याग प्रतिमाघारी श्रावक् म्दणतात, या प्रतिमाघारी श्रावकानें 

जें अन्न ग्रहण करावयार्चे असते तें अन्न त्यांच्यारार्ठी म्हणून तयथार केलेलें 

नसावे, आद्यरदान देणारा नित्यव्यवह्यारांत ज॑ अन्न खातो तेंच अन्न या प्रति- 
समाधारीनें घ्यावया असते, मुनित्रत घेतस्थानंतरहि हा निर्मध पाठलाच 

पाहिज, या प्रतिमेंतीक भ्रावक व मुनी हा निर्बेध पाठ्ीनासे झास्यामुदेंच कीं 

काय * गोड भक्षणाची आशा म्दणुन मुंडि दादी मिशा ? हवा मंग न पावणारा 
अमंग अनुभवानें रचिला असावा, असे दिसतें, या प्रतिमाघारी आवकानें जे 
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बल्न जब ठेआवयायें असतें तें अर्से अतावें कीं पायापर्थत बेतलें तर डोके 

उषढ़ें रहावें, फक्त ऊन, वारा पाऊस व थंडी यापासून बचाव करण्यापुरतें ई 

वच्न अतार्व, आपल्यासार्दी जेर्थे मुद्दाम जबण तयार केले अछेल, तेथें आहार 
घेऊं नये, जवतांना मौन धारण करावें. चांगलें-वाइट, गोड-तिखट व खारट- 

आंबट यांचा अभिलाष न धरतां अन्नग्रदण कराने, दिवसांतून एकवेत्ठ जेवा्वे 

व अंतराय झाल्यास उपवास करावा, 

अकरा प्रतिमा पालनाय फल्ठ- 
या प्रतिमा धारण केस्याचें फठछ् को्णतें! त्यांचा परिणाम काय द्ोतो? 

या प्रतिमांचा अनुऋम कोणत्या हेतूनें घातछा आई, इत्यादिब-ददल विचार 

केल्याने त्यांचें महत्व कछणार आदे,. उदादरणार्थ उदिश्त्यागाला 

आकरावा नंबर कां दिला ब॒त्यापूर्वाच्या प्रतिमेंत यावा समावेश कां केला 

नाहीं ! पहिलल््या दशन प्रतिमेंत जो आचार सांगितछा आहे, त्यांव त्या 

नेबरच्या प्रतिभेत जे निर्बध घातलें आंहत, तितके कड़क निर्यंध नाद्दीत, संसा- 

रांतून गहस्थाश्रमांतून-संन्यासमार्गाकडे नेतांना पूर्वतयारी महणून श्रावकांचें हैं 

अकरा प्रकारतें वर्गीकरण आहे. कोणताही अखरची परिक्षा देण्यापूर्वी एखा- 

द्याला उ४7ँ नमः सिद्धम पासूनचा घडा घेत घेत पुढ़ें जाबें लागत, तद्गतच हा 

अनुक्रम आह, पांच वर्षाच्या बालकाला जोडाक्षर वाचर्णे अवघड जाते, जोड़ा- 

क्षर वाचण्याइतकी त्याच्या आकलन शदाक्तिची वाढ झालेली नसते; म्दणुन 

जोडाक्षर विरहित घडे शिक्षक प्रथम तयार कखुन घेतो व नंतर त्याची आक- 

लनशक्ति वाढस्या्े पाहून जोडाक्षरांचा धडा शिकविता. बेरीज वजाबाकी, 

शुणाकार व भागाकार येऊं लागछा कीं, त्रेराशिक व नंतर पंचराशिक गणिताचे 

पाठ देण्यांत येतात, गिक्षगक्रमाप्रमाणें शेती, ब्यागर व सैनिकवृत्ति यांव 
पायरी पायरीने शिक्षण देण्यांत मेते, बारा प्रकारच्वा अर्ताच्या पालनामुद्े राग- 

द्वेषादे पापबंबाच्या विकारांना औब्ठा बसत जातो, आवकांच्या अकरा प्रतिमां- 

म्च्यें बाह्म-त्याग क्रमाक्रमानें खांगितला आह, या दोहोंच्या पालनामुद्ठें-संगमा- 
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मुछ्ें-रागद्वेघादि विकार अधिकाधिक कमी होत जातात, बाह्य आचाशमध्य 

उत्तरोत्तर प्रगति हात जाते, उपवास अगर प्रोषधोपव्रास'च्या निमित्तानें महि- 

न्यांतून त्यांच कांदी दिवस तरी जवक जबब् संन्यस््तवुरत्तीत जातात, राग- 

दरघादि अश्युम व पापकर्मापासून संपूर्णपणें मुक्त होप्यास मुनीदिक्षेचरी जरूरी 

आइे, पूर्णतः त्यागापूर्ती त्याचा अंशतः त्याग कर्याचे बरारा अगुवतामर्ध्य 
व ११ प्रतिमांमरध्य शिक्षण दिल जातें, 

अकरावी प्रतिमाधारी श्रावकानंतरची पुढची पायरी म्हणजे निर्भथ- 

दिगंबर साधू होगें, मुर्न पदांत अहिंसादि बे पूर्णपणें पाठठली जातात, भ्रावक 
अणुववी-भशत; ब्ती असतोा, मुनीपदांत अहिंसादिकांचा तो मह्यात्नती होतो, 
याशिवाय पांच समिती पालन कराव्या लागतात, 

(१) ईर्याः--रघ्त्याकडे नजर ठेवुन सावधमिरीनें मार्ग आक्रमण करण, 
(२) भाषा समिती;--म्ंणजे वाणी गोड असणें, कोणाछाही 

टोंचून न बोलगें, कड्ट न बोल इत्यादि, ेल् 

(३) रखत्याग समिती:--शद्भाह्र बे, सबित्तत्याग प्रतिमाघारी 
श्रावकाला कांदी सचित्त पदार्थ न शिजविलेले वर्ज्ब करावें लागतात, त्यांहि- 
पैक्षां आह्वारांत कडक निर्भघ घाल्प्याच्या हृष्टीनें ससत्यागसमितीची जरूरी अहि, 

(४) आदान निक्षपन समिती:--लक्ष ठवून उठगें, ब्रसर्णे व 

पिंची, कमंडलु व गंथादि, जिन्नमम जपून वबापरणे, 

(५) ब्युत्सगे:--जीवजतूचा घात द्ोणार नाह्ष या हेतूनें जागा निर- 
खून पाहून मलमूत्र करणें, 

अहिंसादि पांच महात्रत, घर सांगितलेल्या पांच समिती व तीन गुप्ति 
अशा तेरा प्रकारच्या निर्यधा्चे पालन मुर्नीना कराये लागतें, 

यापुदीरू पायरी म्हणज आत्मज्ञान-आत्मानुभव, आत्मानंद इत्यादि 
नावांनीं आठखडी जाते, आत्मज्ञान झाल्याशिवाय वा आत्मानंदाचा छाम झाल्या_ 

शिवाय वा आत्म्याचा अनुमव आल्याशिवाय मोक्षप्राप्त नाई. हा विषय गहन 

असबयाने त्याबदइछ अधिक चचा प्रस्तुत प्रसंगी उचित होणार नाई. 
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श्रावकाच हि उत्तम, सध्यम व जघन्य असे तीन भेद करण्थांत आछे 

आदत, पहिलल््या ते सदाव्या प्रतिमअखेरचा श्रावक्र तो जधन्य श्रावक्र, सातबी 

ते नवब्या प्रतिम अखेरचा श्रावक तो मध्यम शआ्रावक; वे दहावी ते अकरावी 

अतिमा धारण करणारा श्रावक्र उत्तम श्रावक्र होय; असे श्रावकाचें तीन भेद 
कल्पिलें आहत, 

या प्रतिमाघाय्याचें (१) क्षकूक व (२) ऐल्लक अंत दोन भेद मान- 
तात, छुल्लक व ऐल्क यांच्या कपड्चांच्या संख्येत फरक आह. छुछक हूं 
लूगोटीशिवाय तीन हात लांबीचा कपडा अंगावर ठवितात, एल्लकक फक्त रंगो- 
टीच तेबढी ठवितात, दोधघहि पिंची व ऋमंडलु ठेवतात, 

व, चंपतराय यांच्या ्ि09856 ॥90)06778 ॥)0॥8709 या पुरुतकांत 

पान ७० वर पुढील माहिती दिल्ली आहे, त्रेवर्णिकापैकी असलेल छुछक एका 
कुद्धंशांत मिक्षेत्र जाता; परंतु झुद्र-छुछकाला एकाचबर्की एका मागून एक 

पाच मिक्षसाठी जातां येते, एका घर्ी अन्न ग्रहणकरेल्यानंतर फिरून त्याच 

दिवशी अन्नग्रहणासाठी दुसन्पा घरी जावयाचें नसंते, अन्नग्रहण करिताना 

ठरव्या ठिक्राणापासून दुसम्या ठिकाणी जाऊं नये, मौनतत धारण करून 

अन्नग्रदण करात्रें, अन्नग्रहण करिताना खुणने खुणबून अगर इतर दृष्टीनें 

सुचबून आवडलेला पदार्थ मागूं नये, गेलेल्या घ॒र्री आदरानें अतिथिसत्कार 
न होईल तर तेथ न राहतां दुश॑न्या घर मिक्षसाठी जाबे; व जेथे आदरानें 
योलाबिलें गेंछे नसेल तथें त्यादिवर्शी जाऊं नये, 

ऐल्कांनींदी वरीरू नियम पाव्यवयाचे असतात, परंतु एका स्वयंपाक- 

घरांत जे मितछल त्यावरच त्यांनीं संतुष्ट रह्यवयाचे असते, क्षुकृक व ऐल्क 
यानी सकारदठीं १० ते ११ च्या दरम्यान मिश्षेसार्ठी जावयाचें असते, इत्यादि, 

यथें एक छक्षांत ठेवप्यासारखी बाब झणजे क्षुकृक व ऐल्लक यांगी 

कोणाच्या दवातचा आदर ध्यावा व कोणाच्या हातचा घेऊं नये, यावदल निर्भघ 
घातलला नाह्ष, आचार्य समंतमद्रानंतरच्या कांहीं आचार्यो्नी व पंडितानी 
आहारासबंर्धी बरेंच निबंध घातलू आदत, 
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भौरी-भाषरी-अ्रमरी-या शब्दाचा मूछ अर्थ काय आदे, याचाहि 
खुलासा यापूर्वी केला आहेच. 

कोक संख्या १४३ खालीं हिंदुघर्मातील चार आश्रम या संबंधी 

न्रोठक माह्िती दिली आंह, पांच अणुन्नतें, तीन गुणत्रतें व चार शिक्षात्रतें व 

अकरा प्रतिमा, यांचे या चार आश्रम संस्थेशीं कांदी साम्य आंह की नाई, 

याचा थोडासा विचार कर्तव्य आंह, जन्मापासून तो मरेपर्यत जीवनाचे- 

काछाचे चार भेद हिंदुर्धमात मानिल आहत, तस भेद जैनधर्मानें मानिलें 

नाहीत, आकरावी प्रतिमाधारी श्रावक व हिंदुधमोतील वानप्रस्थी हे स्थूल- 

मानानें समानपातछीवर जातात, असे म्हणण्यास हरकत नाहों. सातवी, 

आठवी, नवबी व दह्ावी अश्ञा प्रतिमाधारी आरवकांची जैनधमोनें ज॑ वर्गीकरण 
केलें आह, तसें शाल्रीय वर्गीकरण हिंदुधर्मोत अढछ द्वोत नाही, दिंदुध्र्मीय 

ब्रम्दचर्याश्रमासारखा भद या श्वक्राचारांत तरी मानिलेला नाहीं, आ्रवकाचार 

महणजे गुहस्थाचार, यामुक्तें गुहस्थाश्रमापूर्वीच्या जीवनाचा विचार या ग्रथांत 

केला नप्तावा अगर विवाहित व अविवाहित या सर्वोर्नी जन्मापासूनच श्रावका चार 
पाठावयाचा असल्यानेंहि अ्रम्हचर्यासारखी खतंत्र कालसस्था मानिली नसाबी. 

दोन्ही घम्माचें अंतिम ध्येय मुक्ति हेंच आहि. तें ध्येय गांठण्पाचें मार्ग 

व उपाय सुरवातीस भिन्न दिसतात, वानप्रस्थ व संन्यास या आश्रमाच्या अब- 

स्थेंत स्थूछ मतैक्य दिसत, जनघर्मातीछ विकासाचे मार्ग अधिक शास्त्रीय 
आंहत, असे सहजच दिसून येइंल; तथापि तौलनिकदृष्य्या झालला विचार 
खास बोधपद होईल, 

खरा बह्ाचारी व अपरियग्रही कोण ? याबद्दल भरतेश 
वैभवांतील मार्मिक विचार. 

पांच अणुन्नतें पाठक, अकरा प्रतिमादि घारक व महात्रती यांचो व 

चक्रवर्ति मरत यांची ' भरतेश वेमव ? पुराणांतील संघी ८ प्रृष्ठ संख्या ९८। 
९९ बर केलेली तुलना अत्यंत मार्मिक वाटल्यानें त्यांता७ मदत्वाचा भाग 
खाली दिला अहि, 
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चक्रवर्ति भरत यांना साम्राज्याचा संसार पक्षययाता होता, त्यांना हजा- 

रॉर्नी राण्यां होत्या, श्रीकृष्णाला सोहछा हजार तर चक्रवर्ति भरताला शहाण्णव 

हज़ार राण्या द्ोत्या, चक्रवर्ति भरत तक्तनशीन व राज्ञी समूहांत असतांहि ते 

हजारों वर्ष लोहकाष्ठें मक्षण करून तपश्चर्या करणाय्पा ऋषीमुनीपेक्षां श्रष्ठ होते, 

अतें या पुराणांत वर्णिलें आह. केवछ चरिज्रनायकांची ब्रेफ़ाम स्तुति करावी, 
हवाच उद्देश पुराणकर्त्योंचा नसून त्याछा धार्मिक आधार अद्दि, असें त्या 

वर्णनावरूनच दिसून येईल, 
चकवर्ति भरत--- 
अक्षमोग भोगिति बाहेखन । अतींद्विय सुखा आंतून । 

जितेद्वियता यांचे अभिधान । निश्चयानें दोय जाणा ॥१९६॥ 

इंद्रियभोग भोगतांद्दि मरने । अतीद्विय सुखाचा स्वाद होणें । 

ही गोष्ट ती साधारण गणण । योग्य नसे हो सवंथा ॥१९७॥ 
लोकीं पुष्कछ तपस्वी असती । स्यांत किस्येक स्वृशिर सुंडिति। 
किती एक शरीर सुकविती । कलश सोखती कित्येक ॥१९८॥ 
परंतु हैं सकछते । धहिरंगतप होते । 

यांत कांहीं विशेष ते। कदापि न भासते ॥१९९॥ 

यांचें कारण काय १ कवि हाणतात कीं, 
संंडन करण्यापेक्षांहि शिर । मनो-सुंडन श्रेष्ठ हो ॥२००॥ 
पुढ़ें कबी झणतात को, 

शाखाच्या गड़बडींत पडोनी । वस्त्रमात्रा परिभ्रह जाणोनी । 

तयासी त्यजोनी जो होई सुनी । तो नोद्देचि मुनी पहा ॥२०२॥ 
खियांचा त्याग करणे मानसे । हें ब्यवद्वार ब्रह्मचये असे ! 

स्वमन भात्म्यांत छावणें खासे । हें निश्चय ब्रह्मचये ॥२१३॥ 
बाह्य सब परिग्रह सोशोनी । आंतून््त से परिग्रद्ठांतून | 

संभ्रमणारे डंबाचारी मुनी । या लोकी असती बहु ॥२१४॥ 
अक्रवर्ति भरत एबढ्या मोठथा परिग्रह्ंत असतांहि ते आचार्यसमान 

का सासत होते याजें सार्सिक विवेचन कवीर्नी केलें आंह, 
24 
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जैबून ते उपवासी भसती । भोगुन ते ग्ह्मचारी असती | 

तत्करी असतां भुमंडर। तो असे अपरिग्रही विमल । 
मस्तकांत वाढतांद्वि कुंत् । सुंडिछेस त्याचें मन ॥२१७-२१८॥ 

(पं, कालूचंद्रकृत मराठी भाषांतर, ) 

संसारांत असतांहि परिग्रहांत आसक्ति नब्हती; क्षणुन कवीनी म्हृठलें 
ओह कीं, 

* जेबून ते डपवासी असती । भोगून ते ब्रह्मचारी असती !॥ 
किती है थोर विचार, 

अशाच प्रकारचे विचार प्रदर्शित करणास्यांची आजचे अंधभक्त, मुनी- 

निंदकांत गणना करूनच थांबतात असे नाहीं; तर आपणच न्यायाधीश? बनून 

नरकवासाच्या शिक्षेच्री भीतीहि त्यांना घालतात, भरतेश-बैभव-लिखाणाच्या 

काली हि वेषधारी मुनींची अंडी-पिछी बाहर काढणरे टीका लेखकांचें अस्तित्व 
होते, हैं उघड होत आह. हे 

भ्रष्ठ ब्वतत्याच् लक्षण. 

पापमरातिर्धमों बन्धु्जीवस्य चेति निश्िन्वन् ॥ 
समय यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता छुबं भवति ॥१४८॥ 

अन्वयाथे:--(जीवस्य) जीवाचा (पाप अरातिः) पाप हवा शन्नू होय, 
(च) आपएि (धमम:बंथु:) घम हा बंधु होय, (इति निश्चिन्चन् ) अश्ाप्रकारचा 

निश्चय करणारा, (यदि समर्य जानीते) जो शाख्राछा जाणतो तो (तर) निमश्व- 

यानें (अेयो शाता भवति) उत्कृष्ट शाता होतो. 
अर्थः-- पाप दवा जीवाचा खरा बैरी व शत्र् आहे, व धर्म है खरा 

बंधु, मित्र ब हितकर्ता आहे, असे निश्चयानें समजुन शास्रावर श्रद्धा ठेवणारे, हे 
भेष्ठ शांत होत. खरा शतन्नू व बैरी कशामुद्धें होतात१ जन्मत/च कोणी कोणाचा 
बैरी नाई; परंतु आपके कषाय दूबित झाले, आपली इतशाब्रहरूची भावना दुष्ट 

बनली, अगर हतरांचें कषाय दुष्ट होतील असे वर्तन आपतल्याकट्टन घडलें कीं, 
पापाचा उदय होतो व पाषाच्या पोर्ठी शन्नू उत्पन्न होतात, खरा वैरी पाप आहे, 
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केवक् बाह्य निमित्तानें आपण 'अ! अगर 'ब? यास आपला श्र समजता, 
(अ'ची मित्ठकत द्दिरावुन घेतली तर बाह्य निमित्तानें 'अ! दवा आपणांस शन्रू 

समजतो, परंतु त्यांची मिठकृत हिरावुन घेण्याची जी दुष्ट वासना ती वासनाच 
आपला खरा शत्रू अहि, 

डपनिषद् काछवी शाका. 
किमई साधु नाकरवम् , किमई पापमकरवमिति १ झणजे माझ््या हातून 

पुण्यकृत्यें कां घडत नाह्वीत १ व पापकृत्येंच कां घडतात १ मल्ठा धर्म कोणतें १ 

व अधर्म कोणतें ! हैं समजत असतांहि मी सत्पवृत्त कां होत नाहीं! इत्यादि 
प्रश्ष उपानेषद कार्कीदि विचारिले नात; व या प्रभ्ांयें उत्तर लालील छोकांत 
देण्याचा प्रयत्न झाला आईइ,:--- 

अथ पुरुषस्य कामक्राधछोभाख्य रिपुत्र्य सुधार भवति । 
तेनायमाक्रान्तो$तिपातकमहापातकानुपातकोप पातकेषु प्रवर्तते ॥ 

भावाथे;-काम, क्रोध व लोभ हे मनुध्यप्राण्पांच तीन शत्रू आहत, 
या झन्रनां जिंकणें, सहजसाध्य नाहीं, पुण्यकमापासून परावुत्त करून पापकृत्वा- 

कड़े नेणारे हे शत्रच कारण आहत, पापकर्मात्री आद्य कारणें द्णज काम, 
क्रोध व छोम ही होत, वि 

यापूर्ती अनेकवार कामक्रोधघादिकांचा उल्लेख करितांना या शर्रूंची 

संख्या सह सांगितली आहे, वरीछ उताम्यांत (रेपुत्रयं! असे झटलें आदि, अर्थात् 
हे रिपु-शत्रू-विकार तीनच अद्दित कीं ते सहा आदत ! याचा विचार करितां 
पड़्रिपू मानणेंच अधिक युक्त आह, मानवी मनाच्या सर्व कपायांचें आद्यकरण 
झणजे दे रिपूच्र होत. जीवांचा खरा वैरी द्वाणज पाप-पातकेंच जीवाचा घात 
करणारे अद्दित, पुण्य हा खरा मित्र आहे, पुण्यच जीवालय तारक आह, 

ज्ञान, भक्ति व कमे यांचा अन्योन्य संबंध. 
शानाविना भक्ति आंपढी आहे. अंधभक्ति व अंच्रद्धा टाछबी, भक्ति 

नसेल तर शानहि न्यर्थ आदे, शानाला भक्तीचा ओछावा पाहजे, शान व भीक्ति 
हीं कृर्तीत-आचारांत-उतरलीं पाहिजेत, पाप क्षणजे कायः व पुण्य क्षणज काय! 
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यावें ज्ञान झालें आई; परंतु पुण्यकर्माबद्दलची भक्ति नसल्यास सदाचरण घडत 
नाहे असा नहमींच अनुभव आंद, समजुन उमजून व भ्रद्धा ठेवुन सन्मागाने 
वागणाराच खरा ज्ञानी, खरा भक्त व खरा साधू. 

ज्लावकाचाराप्रमाणें आचरण ठेवणान्यास मिल्ठणारें फल- 

येन स्वयं वीतकलड्डविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरण्ड भावम् । 
नीतस्तमायाति पंतीच्छयेव सवार्थसिद्धिस्त्रिषु विश्पेषु ॥१४९॥ 

अन्वयाथेः--(येन) ज्यांने (स्वयं) आपणांस (बीतकलड्लुबिद्याहष्टि 
क्रियारत्नकरण्डभाव॑ नीतः) सम्यस्शान, सम्यर्दर्शन व सम्गग्चारित्ररूपी रत्नाचा 

करण्डा बनविर्लें आहें, (त) त्याला (त्रिषुविष्टपेषु) या तिन्ही जगतात, (पतिच्छ 

या इब) पतिची इच्छा करणास्या स्ल्रीप्रमाणें (स्वार्थसिद्धि)) धममे, अर्थ, काम 

ब मोक्ष या चार पुरुषार्थाची सिद्धि (आयाति) प्राप्त होते. 
अशथेः-सम्यग्द्शन, सम्यस्शान व सम्यक्चारित्र या तीन रत्नत्रयांची 

ज्याल प्राति होते, जो या रलत्रयांचा लाभ करून घेतो क्षणजे त्यांचें पालन 
करितो त्याला घर्म, अथ, काम व मोक्ष था चार अर्थाची प्राप्ति होते, अथवा 
हा अंथ जो भक्तिपूर्वक समजुन घेतो, या ग्रंधाचें ज्याला ज्ञान होते, त्यालाच 

वरील चारदी पुरुषाथाची प्राप्ति होते. याल्य उदाहरण ह्णुन श्रोसमंतमद्राचार्य 
क्षणतात कीं ज्याच्याकड पुष्कछ र्ने-संपत्ती -आहेत त्यास कुमारिका बरते; 

त्याचप्रमाणें या तीन रत्नत्रयाची प्रातति ज्यांनीं करून घेतली आइे, त्यांना घम- 

अर्थी द चार ऋद्धी-पुरुषाथ-प्राप्त होतात, है चार पुरुषाथ कोणते १ यावदरू या- 

पूर्श विवेचन केलेंच आह,आचार्य पद्मनंदी आपल्या भावकाचारांत लिद्वितात कीं, 
रस्नत्रयास्मके मार्ग संचरन्ति न ये जना । 
तेषां मोक्षपद दूरे भवेद्दीधतरों भवः ॥ ३ ॥ 

भावाथः--रसनत्रयमार्गनें जे चाठत अगर वागत नाहीत त्यांना 
मोक्षपदप्रात्ति जबछ न येतां पी दूर जाते; म्हणजे मोक्षपद प्राप्त होत नाई, व 
त्याचा संसार दीर्घतर होतो म्दणजे सेसारांत दीर्घकाल त्याला जन्म ध्यावा 
लागतो, संसार म्दणजे ज्या कारणाधुक्के देव, मनुष्य, (तिर्यचादि योनीत फिर- 
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फिरून जन्म ध्यावा लागतो ती कारणें, देव मनुष्यादे गतीचा फेरा चुकवितां 
आला नाई म्दंणजे त्याज्या संसाराची मर्यादा वाढते, संसार भ्रमणादी काछ- 
मयादा वाढली कीं मोक्षपदप्रात्तीया काछ दुरावतो म्हणजे मोक्षपदप्रात्तीनी 
बढ जबछ यत नाहीं, 

श्रावकाचार-भावकधमे-यावा विकास या पूर्वी सांगितला आंडे, या 
आचाराचा परिणान काय, हे पुठील सुभाषितावरूज दिसून येईल, तेः--- 

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । 
स द्वेतुः सर्विविद्यानां घर्मस्य च धनस्य च ॥ 

खारांशः--पण्याचा एक एक थेंब टाकत गेल्यानें मांडें भरतें, ' थेगे 

थैये तत्ं साचें,” हा म्हण परिचयाची आहे, पैशाल। पैसा जोड्ून भ्रीमंत 

होता येते, थोड़ी विद्या मिव्वीत गल्याने विद्वान होता येते, तद्॒तव एक एक 
आचार पालन गेल्यानें धार्मिक होता यते. 

हूँ सुभाषित रक्षांत ठेवृन व ध्येय प्राप्तीसा्दी एक एक आचार 
पान पुढील आचाराबर दृष्टी ठेबीत जाबें, 

अंतिम मंगल-आशी बोद- 
सुखयतु सुखभूमिः कामिन कामिनीव । 
सुतमिव जननी मां श॒द्धशीला भ्रुनक्त ॥ 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात् । 
जिनपतिपदपश्ग्रक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥१५०॥ 
अन्चयाथः-- (जिनपतिपदपक्मप्रेक्षिणी) जिनेंद्र भगवंताच्या चरणकम- 

लांस पाइणारी (दुष्टिलक्ष्मी:) सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी (सुखभूमिः कामिनी 

कामिने इव) सुखाची भूमि अशी स्त्री ज्याप्रमाणें पतीछा झुख देते त्याप्रमाणें 

(मां सुखयतु) मलछा सुख देवो (झुद्धशीछ। जननी) शीलवान माता, (छुतमिव) 

आपस्या मुल्य्वें जसे रक्षण करिते त्वाप्रमाणें (मां भुनक्त) मारे रक्षण करो, 
(गुणभूषा) गुण दँंच आंद भूषण जीच अशी (कन्यका) कन्या (कुछामैव) 
कुछाला जशी पविन्न करते त्याप्रमाणें (मां) मला (संपुनीयात्) प्वित्र करो, 
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अशथै:--ज्याप्रमांग ग़ुणवान व प्रतित्रता स्त्री सेवा धमोनें वागुन 
आपल्या नवन्यास सुख देते, त्या प्रमाणें सम्यग्दशन मल सुख देवो; ब्याप्रमाणें 
सदाचरणी माता आपल्या मुलाबाढ्ांंचें सरक्षण व कल्याण करिते, त्याप्रमाणें 
सम्यग्शान मार्से कल्याण व सरंक्षण करो व ज्याप्रमाणं गरुणवान कन्या दोन््ही 
कुब्यांचा-सासर व माहिर-उद्धार करून त्यांना पवित्र व पावन कॉरेंते, त्याप्रमाणें 
सम्यग्चारित्र माझ्मा उद्धार करो, 

ही अलंकारिक भाषा क्षणभर बाजूस ठेवुन भावार्थ समजन ध्यावयाचा 

झाल्यास अरसे म्हणतां येईल कीं, मिथ्यादशनामुत्दें जडणारी पातकें नष्ट करून 
सुख देणोरें सम्यग्दशन आह व जन्ममरणादि दुःखापासन संरक्षण करण्यास 
स्लत्रय है समर्थ आद्वित 

ग्रेथाच्या सुरवातीच्या मंगलचरणांत आचायोनी तीर्घकर प्रभुचे नाम- 

स्मरण केलें आह. व ग्रंथाच्या समाप्तीनंतर त्यांनीं रत्नत्नयांचें स्मरण करून 

त्यांनीं आपलें कल्याण करावें, आपल्ा उद्धार करावा व जन्ममरणादिकांच्या 

फेन्यांतून आपदी सुटका कराती, अशी अन्तःकरणपूर्वक प्रार्थना केली आह, 

असे कां ! ज्या रत्नत्रयांची महति आपण गरायिली अहि, त्यांनाच आचार्य 
अखर शरण गेले आहत, अमूर्तिक रत्नत्रयांचें प्रतिक-हृश्यमूर्ति-म्हणज तींकर 
प्रमु, यांचें प्रारंभीच्या मेंगलचरणांत व अंतिम मेंगलाचरणांत रत्नत्रयांचें नाम- 

स्मरण आचायार्नी केले आहे, रत्नत्रयाच्या महत्वाची खरीखुरी कल्पना येण्यास 

अंपिम मंगलाचरणच पुरसे आहे, आचार्योचा उद्धार करून जन्मजरामरणा- 

दिकाच्या फेप्यांतून-संसार चक्रांतून मुक्त करण्यास समर्थ असलेलें स्नत्रय 
इतर रत्नन्नरय धाय्यांचाहि उद्धार करो व त्यांना जन्मजरामरणादिकांच्या 

या चकांतून सोडबो, अशी आशा धरितो, भविष्यकालीन तीर्धकरशंत आचा- 

यँच्या नांबाचा समावेश झालेलाच आहे, अर्थात आचार्याची प्राथना वाया गेडेली 

नाई, या अंतिम छोकांत भायो जी, माता व कन्या यांच्याच सदाचरणायें 
उदाहरण कां बेतलें अतावे ! जन्मास आल्यापासयून ज्जीला तीन अवस्थेंतून 

जावें लागंते, विवाहपर्यंवत्ी एक अवस्था, विवाद्दानंतर संततिप्रासतिपर्यंतची 
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दुसरी व ध्यानंतरची तिसरी अवस्था, या लछोकांत महिला समराजाचा मोठाच 

सन््मान केला आंडे; यांत संशय नाही. रत्नत्रय आपलें उद्धारक होबोत असा 

आशीवांद मागण्यास दुसरी अनेक उदाहरण आचायीना मिली नसतीं काय १ 
ज्या अणुव्रताचा संबंध जीजातीशी येतो; त्या अपुब्रताबदल, त्याच्या 

अतिचाराबहूल व या अणुव्तांशी निकट संबंध येणाय्या सत्री-जातीवदल परस्पर 

विरोधीच काय पण उत्तर व दक्षिण प्रुवाइतका फरक दाखविणारी बचनें आदछ 
होतात, त्या वचनांशी वाचकांनी परिचय करून पेऊन ज्लीजातीबदल अनुदार 

उद्बार काठणाय्यांच्या वचनाकडे संपूर्णतया दुलक्षच करांते; देंच उचित होईल, 
धर्म, संपत्ति, सुख व कीर्ति इत्यादिक संसारसुखाची ध्वजा क्ृषणजेच 

पतित्रता व साध्वी स्री आह, असे सागारधघर्मामृतांत हाटरें क्षाहेः-- 
धर्मश्रीशिर्म - कीत्येक केतनंहि प्रतिवृता: 

दुसरें प्रसिद्ध वचन म्हणजे-- 

जननी जन्मभूमिश्न स्वरोदषि गरीयसी- 

स्वगापेक्षांहि आई थोर आह. 
आई व पतित्रता स्त्री यांच्या थोरवीच्या वरील वर्णनावरोबरच आचार्य 

समंतमद्र यांनीं या छोकांत बायकों, आई व मुलगी यांचें महत्व वर्णिले आह, 
पत्नि, माता व कन्या हीं त्री रत्नेंच होत, 

या उलट महिला समाजाची निर्भत्सना करणारी खालछील वचनें नमुन्या- 

दाखल दिर्ली आदत, 

(१) ईंष्यों स्री-समुद्धवा-स्त्री ही ईर्ष्षेवें उगमत्थान आह. 
(२) मायामयी हि नसिणां मनोवृत्तिर्निसगतः 
मायावी:---कपटी स्वभाव, हा 'ज़ियांचा नेसागेंक-जन्मत:च गुण आहे, 

ख्रिया जन्मतःच मायावी ब कपटी असतात, 

(३) अंगारसदशी नारी, नवनीत-समानराः पुरुष हा लोण्याप्रमाणें 

आहे, ज्री ही विस्तवाप्रमाणें आह, विस्तवाजवल लछोणी ठेविलें कीं ते बिर॑- 


